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عئب!لموثف!هد!يدا!

أل!ئرو!ث!وُا!رفبر

لابئمو!لماته!يما

ففرؤوالهغ!علزم
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+لرخيغالرح!اللهبسم

ب%حلأأ1برودءم

الجوانبجميعمندالضاصلاحيزالانولا!ناماوهـ"ال!،نالأدهدف

الانسانىالفكرالأديانبهسيقتدبيلهدفوهذا.المجتمعينصلححئى

هـقماوقواعدقوانينالىمالةحاجةفىأنهامؤخراأدرلهالذىالحالى

له"تحفظكريحةعفينةفاضلة!باةالىسلوكهوتوجهتصرف!تهتحكم

.-وانسانيقهكرامته

اختلافعلىالتربيةئا)صامةالأسسىالسماوبفالأدبانوضعت

يصلحعامنظامالىالاخلاقؤوص،يااىااعهـفاإىالب!،طةاهـندرجاتها

إحمادبمافىأخرىلمجتمصاتومبادئهاخلاقياتهثقدوةنليكوسلبيم!جتكعلبناء

كله.

الةتبساطة:أولههاهامينبث!يئينيحد!!91لكتابىالنفارىءلصا!

لحياةوتهيئهالم!رجىافرد1س!لوكهـنالمادديئاذتفاءءلىواعتي،دهالنربوى

وف!متكاملاتربويانخلامالهوخسعتوركذاالم!يح!ةلهترجوهاابدية

مسيحية.أيدبوروجية

وقوانينالحلوكالهموضعقدوجلعزإقالخافانالمسلموناحا

يتربىكاملةمدرسةالمسلمالفردمنلميخاف!تىل!ترببئومبادئاللأخلاف

اسلامية.ايديواوجيةوفقكاملاجيلايديه!لى

لهأخترتالذىالموضوعهذافى"الكتابةالسهـلن5لدي!:نانبهما

أنا:عنو

((والاسدمأ!سبحإ،افىوالتوبيةأثنجواوجإالا"

ةثالعصأ!االحالىعصرنافىْببةالتراعلام-تكث!ِفيههـبتممْىفقد

ا؟؟ينهص؟أنلهمئناءمادفصرريئجزانبعدةمنهوتناثله"الصابقة

..الاصلمةره9صا3الىننائج*تذوصاء-احادَ!ثحرجعإت
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بفيالترحقتوفلمقةالحقبفئجانبهـمجنبذ!التىودالج!هذه

الدينىالجانبعلىركزتفقدالاسلاميةأومنهاالمسيحيةكانتمواء

نظريتثم-لانج!يمخظأوهذا،نظرهمفىالتربوىالجانبأنهعلىوخده

تآالمت!سوزأوالانجيلآيماتلبعضرظترفي!تف"كوهماعلىبنيتقد

الديانتينهلاطفالالكويم

ذش4بق!-اأقومبأنمْفسىعلىالقيتهاخطيرةتبعةسحودفعىْهذاكل

لْةأ؟صْيةمهاعمورفىذاككان!واءدانالمبهذافىالسابم!ونكتبهصا

اْإومجن!اليهاوصلواالتىالنتائجبعض!مناتعبممىإ؟دارسا،الحالىالعصر

الصورةقكتيلحتىآتىقرامناستخلصتهانمَائجمناليهنوصلتمااضافةفى

ألاسلامية.أوالمسيحيةللتربيةالحقيقية

هامينمحورينحركتدورالموضوعر!ذاالدرالةفىخطتىوكانت

وهما:اترببةافىالعلمىللبحثوأسالح!جن

الفلسض:المحور-اولا

-والمؤسسات،الدراسةومناهجوأهدافهاالتربيةفلسفةويثسمل

ء)بز،-الانفاقومواردالمبرس!-أتنلكادارةهـاىوالقائيبنالمختلفةالتربوية

،..الاسلاميةأوالمسيحيةكانتلهواءالديانتينمنكلأهللدى

التاريخى:المحور-ثانيا

منالاسلاميةأوالم!ىيحب"الذربيةء)ىساطمافوءادلضىالذى

التىالثقافيةبالقوىردطههامع،!لب!مامرتالتىإخت!فةاالعصورخلال

الاسنوبءرثفولالتطورذ)ككانلواءتطورهحامدىوتوضيحفيهااثرت

المختلفة.باْفرا!"،لىساتوارثالدراسىوالمنهج

عوام!-يحللْالذىالتاريخىدادىصؤالا!المذ"جهوالبحثقىومنهجى

الاسكطةأ!المسي!يةالتربية!ناثأضحةصورةانار!موالمجتمعتيام

وكزم!خضلفذل!منفعةمننهأر!هبماوفئخدهذاكتاب!كانفان
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انىْنحسبىالهزيزالقارىءذظروجو"4فداختلةتوانربىعند!ن

.3اجتهدت

اصةاوأرجؤ"اجرفلهأخطْو!نبران11ف!لهفأصبمااجتهدوحن"

الصلاةعليهالثَريموإولولهلهوحبىربىبفض!لوفقتقدأءثنأن

يتحقةثحتىعديدةلبحوثبدايةوب،ونالاخرونبهينتفععولالىوالسلام

.ف!جوهصا

الموفقوالله

قالممححدالغنىعبدالحكيمعبد
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-ول!َ،ا-الماا؟

والاسلامالم!ب!عيةفى4بهاةرواالأيديولوج!
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ونَافصحح!لالى

والا!بمالمنهيحيةفىوالقربيةألايديرافىجالا

!يم:!ت

الاجتماعكعلم،العلموتصنىالاصىاطيونانيةكل!حمةالأيديولوجيا

م!ذابالانسانمرتبطةوهى!ةالانساالحلوممنغيرهاأووالفالهفة

.)1(الارضهذهعلىوجوده

الايديولوجياوتشمل((المئل"*كةاكاااللاتينيةمنترجيتوقد

.حْرللألهمنونصلحعناهانفهمحتىنستهرفهاأنبببمختلفةمفاهيمعدة

.)؟(التربيةفهما!ى2

العقليةوالصورتفكيرهوطبيعةنمص،ناة!ولربورعلمفالأيديولوجيا

ا،فكازعلمبانهاذاكخلالن4ءعليها:طافوقد!خيلتهفىترتصمالتى

وتمت.أوروبا-ثامعاتبعضفىاخيراظورالذىالعقليةالصورعلمتمو

!)ل!هم.الملهيةقيهتهالهانتمائجالىوتوصلوالالمبذلكفى،1!بحوث

ممموموهذاللممتيدةمرادفةكلهةإنهاللايديولوجياالثانىوالمنهوم

نتيجةالارقباطهذاوجاءبالعقيدة"رتبطةوبدتالايديولو!يالانخاطىء

وأسياسيةأودينيةعقهبةخلالن5الحلماءاليهاصلتالتىالتصورات

.)،(المجتهعفى!،ئدةلقتصادية

نف!سهعنالانم!نيتصورهماهوللايديولوجياالثالثوالمفهوم

ايكبز!ارد-لتربيةاوولوجيالايدا:ءبودىاخةاءددركتود1(1)

!.'المبر،صا

.22صوالتربيةالايديولوجياالسابق،المرجعنفص!)2(

العربر!الفكردار:الاسلاهـيةالعقهبة:ءبودالغنىعبدد.)3(

.18ص

10صالاسلاميةالمقيدةالسابتالمرجعنفمى)(( 0 N o
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.)1(التصوراتعلمعليهايظلقأنيحكناوله!بهالمحإظوالكونومجقهعه

التربيهفف!ه!أنيمكننالااليهاأمثرتالتىالمفاصيمهذهخلالومن

تمنىا،يددولوفيالان.الايديواوبياءنييعزكالاسلامإ"أوْالمسبحهيئ

عندوالالوهب"الالهرةووالمجتمعوالانس!،نالكونعنكاروشاهلاتصورا

دكرنياالتىالتصوراتخلال"نالاالدربيةتصوروتمولا،الديمانتينأهل

عن!-منليسالاسلاميةو11"المسببالتصوراتتلتهص!انيجبئمومن

توراة"نحةالصحباصولهماهـندلالاسلامأوالمسيحيةوفلاسفةعلماء

والانساتالكونالىأنئرتولقد.)؟(فريفثوحدبر؟م3ن7وقروافجيل

موضوعامنهمكدكانوان-هذاكتابىفىوالألوهيةوالمجتمعوالالرة

الممميحيةالتربيةمضمونالائنارةهذهخلاكمنففهمحتى-كماوللكتاب

المختلفة.عصورهافىا،للاوليئأو

:الكون:!لا

لتساؤ،تومجالاوجدمنذنانالالطملاتمسرحاومازالالكزنكان

الظواه!نحولاله!تطلاعهو!بااداذماوقلض"و!وفهاحيرتهLومبعد!نه

المظاه!"الكونفهمفىالحضاراتتمْودتوقد!كلليهوتسي!ارفيهتتحكمالتى

المك!نتصورفىالمختلفةعصورهافىتهحاتالمباختلةتولهذاالطبيعية

)11.طبيعيةظاهرةلكلالهاتخاذى11المجزمعاتبحضعندأدى!ها

عناسرائيللبفىكاملاتهصورانجدلافانناالتوراةالهمتعرضناوأذا

الماديةالحيماةظزاهرعلىمقصوراتصورهمءانوأذماوحظاهرهالكون

ولهذا،الخاصة!ياتهمفىأثرتوالتىإكوكباهذاعلىيحبونهاالتى

حيثلايهوديةمتمهةالمسيحيةجاءتهناومن.ا)رو!ىالجانبأفتقثوا

ياء،والافالناموص،ذتم!ثجئتانىتظنوالا)التلاميذهالمسيحالسيديقول

.23صوالتربيةالايديولوثياالص،بقالمرجع()1

-ا!برىاابعإراالقرنفىلملا"ديئالاها)لَربديئ:العالءبرحسن)2(

.36-35صالعربىالفكردار

الى*سلاقيالحخهـماردفىدرألاتالشريفم!ابراصا!كد/دكنور()?

.AA-87!!المربىا!ن!كردأر
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هـالسىتزوكأنالى،اكمأقولفالحقفاْنى،لاوَرلْبللأنقضىجئتوما

يكوز،حتىالناموصمن!احدةنقطةأوواحدحرفلايزولوالارض

.)1("الكى

حت"!،دعوتهلنثرالبهودالىتلاميذهوجهالمسيحالسيدأن!مما

السامربتمدينةوالىتهفوالاأممالطريقالى"ذلكفىقالحيث

.)3("الحرائيلصتخرافاىابالقرىااذهبوبلتدتاوالا

ومىالعامةالمحياةأطار1فىاصلملأحهايمكنلاأسرائيلبنىحالان

هناومناصلاحهمعلصهالتقيماروحاالىتتجهأنإلمسيحيةعلىكانهنا

للناصووصايااعدق!ءبثهمملدديئوانهافلسةياذظ،5،المسإحبرزفلدبىت

.)؟(حياتهم3فىبهايسترئندون

فئموجودكلهفهذاوشرائعقزانينالىحاجةفىاننا!!يكنولم

ذطهر/روحيةحياةالىملحةكانتحاجتهموانهاالرومانوعندالتوراة

التى.المسيحيةكانتهنا،نالمادبةمنضهاذرهموتبرروو!ردانهمنضولمهم

.)،(الروحيةالىوالنزوعالماديةافتفاءعاىطاقتهابحَلْسمت

منمظ،!مظهركلعلىوبوفوحصراحةالحربتغنهذهوبنزعتها

ذذكنتيجةوكان،ادىالمالجسدحاجات!نحاجةوكلالدنيويةالحياة

بحمايجات.متعلقوالعةل)5(يبتيصاتلاربب"51افىاروحوامدالب!أن

بجص.التىالدنيويةبالحياةومتعاقلاروحعدوبالتالىأيضاف،والجسد

هذالكلونتيجة)6(سحيدالبعيثسحياتهمنيلفظهاانالاندممانعلى

.18-أ7الخامسىالأصحاح-اهـتىانجيل:الردثدالعهد(1)

-.6-5:العائنرا،صحاح-ا:متىانجيلالجديدالعهد)2(

طبصة-الهلالدارةالاملامءنيقالهـ،العقادمرمودعباص3(إأ

.012،1C1ص07

اضاتة.االطبمة-الاسلامقالاجقماعيةالعدالةةطبيد5،()

.8-7ص05391طبعةالعربىالكتابدإ-

77!ا+سنة"،رو:ونوال!الاسلامءبودالغذىعبد:دكتور)5(

.77صالعرب!!الفحسدأرأولىخلبحة

.78صوالكونالسابهتالا-لأمأارجعنفس)6(
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لخصومته!"نتيجةةرونْعدةا!حتيرتا)تىلىا!ام4المسإب"!ار!ء.جا:ت

أيضا.هذاويتبعالروحعدىواعتمادها،المادىالثسىءوهوالعقلحع

التىالماديةا!حياةءنأنصهـافهانتببةاد؟ونح5الممىلجحب"خصومة

.(1)كا"لملأافدى،دائبلْا-بذىحياةكقأفسدت

لها3المفمكلةلهذهحداويضعالمعارضةتاك!بزرليالاللامجاءثم

علاغةتكوتذإكخلالومنوالطمالعقلد!ناسلييةااتالعلاف.،ويضنم

01)2(خصو!ةلاإحة"صاعلاقةباتكونألاندىتن

السيواتخلقعنكتيرةصه-را3!برةأياتفىاكريماالقرآنويهرض

وتصريفوالنهارلاللبرأختلافوالنبومبBSI511Xعنيتحدثفهوسو-ألارض

وأختلافاالاجنةوت!وينالنباتعنيشحدثكحاالسحمابوتسير"رياح

.)3(وادراكهالانص،ننظرترتهذاحَلليضعالألواث

يعرضهفهـو،الصر!!أةواعبئتتى"ءونأل!ردمن6ال!ريعر!لى

ليعرضهيمودثممفصلةصورةفىيمرضهأ!رىومرةناملةصورةفى.مرذ

بر"مثلاللهلاسممفافةواحدةكمةليجممهحتىنديدأيجازْ.إفى

وأبداعهالكونهذاخلقهفىالخالهتعظمةفيوضحيهودثم"العالمين

فىينابيعفسلكهماءالسماءمنأذزلاللهأن!رالم"اىتعاك!وا"/.لهْ

يجبطهثمصفرا5فتراهثهيجثم4اواذ11.خنلفازرعا4بدترج4ثمالار!لى

.)(أ"الألبابلاولىلذكرىذلكفىانما-ححماإ

ومطإعرءالمكونحولتلوزالتىالقراَنإ"الآياتطَ!رضناامتهولو

والليى!والينابيعوالثح!ارإجب!واوا!كواكبإفجومواواكحركلالتنمسى

والحيوانوالمزروعاتوالفباتوالامطاروالسحابوالنوروالظل!ةوالنهار

اللهخلقهالذىالمكونلهذارائعةصورايشكلهذاكلارأينا،والانسان

.008-97صالسابقالمرجعننمى!ا)2(

..في2صوالكونالاسلامالسادتاالمرجعفطص)1(

الاسلامبقىالحضارةفئر-راساتانلريفابراهيماحهددكتور"3(

.08صالمربىالفكرا!!ار

،-!..؟ا:مرزلىا(،)
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!زلتحتلطيوحهومجالانمص،نند1مص!حاوبعلهوأبدعهوتعمالىسبحاسه

معرفةالىلهمعرفتهخلالن5ليصلوبحوثهتفكيرهمحورأنهكحارغائبه

.)1(الخا!قاللة

دائهأثأنهالكريماكرآنلنايعرضهالذىالكونذ)كصفاتومن

فاذاالفهارمنهن!طخاللإل)؟"وآية"وبلءزاللهكقولوتبديل!ركة

والقهزالعليمالعزيزتقدثرذلكلهالمستةرتبرىمسوالثمظا!وتهم

تدرلةلأأنلهاينبغىالصم!تلاالقديمكالعرجونعمادحتىمذ،زلقدرناه

.)2(1(يسبحونفلكفىورَرلالنهارسابفاللدلي.ولاالقر

حركنه--فىوالنتائجالاسباببينا،رتباطا!كوتخصائصمنأنكما

يزج!!اللهانترالم"تصالىكقوءالكماملا\\رتباطأجزائهوأرتبا!ط،نهونجرب

وينزلخمد!لهمنقخرجالودتفترىركاهـ،يجحلهثمتيهيؤلفثملححر،با

9-تعنويصرفهيف!ماءمنبهبفيصب؟ردمنفيهاببال*تالسماء!ن

.(3)((بالأنصارهبفيبرقةلفايكاد،دشاء

وألق..الألوهيةحقيقةوهىواضحةحقيقةنرىالكونخلالومن

!دبتكلهابهتوجدا!تىوالكائناتالمختفةاارهوا!ومظاهرهالكون

يدت!لأأتاللهمخلوقاتن5!والذىبا،نسانفالاترىوحدهالهبالصودية

-السمواتخاقالذىاللهربكمان"إىتعاافهكمتول)1(الدائرةهذهفى

اجصب.،والنهارالليليضضالعرشعلىا!تهـىثماد،مستةفى!الارض

تبارله.والأمرالخ!قلهالابأمرهحمىخراتوادنبومو)ك"رلىوالشهحثديا

.)!أ("العالمينربا-له

انه-كماوتأملهالانسانتفكيرهـثارال!ونن5ال!ررم!الةرآنجعللقد

الطبي!*-،وللانسانولهخرهااسكا!اتكنهاأفالثهخافد"والانتفاع!رزقه!بإ!!

*..6صالاسلا!ةالحخسارةفىدرالحط!احىهـالف!رفدكتور)1(

ه-!أ.-37:يمس)2(

.3،:ادنور31(

..؟ه:الاعراف)!أ(

9.-اصألاللاميةالمحضاؤة!41!"تطدر!الفصأ!وردكدور،3!
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مخلولحأت،سيدالانسانوجعلوْطموحهارتبالهمجالاوجعلهما-صضرها

كوانإثعلىالتعرفمنتحكنهواستعداداتخصائصمنلديهبما:ألارف!

،.)1(حياتهوأ!عادرغائبه!تحقبفا)كونظواهرءلى!التهرفالحياة

وأنهاصْدهتحيهلكلهاالثَورر"المظاهربانقديهاالانساناعن!ت!رتمد

.مدبرةارادةوراءهاوليم!!رزقهفىوتعاكسهبهللفتكتتربصلهعدوه

اللهأنوهىثاهـلةبعحقبدةا)تصورات)هذه!دان7القروضعإولهذا

واستعداداتخصائصالانساتالا،أودعوهـاوللانساتال!ثتالخما)فهو

وواثقاهـرتا!،4وبجعابذلكالأنسانبهء!!ظنيذ"الىط!والأ!،!ثالأمن-ليدخل

ل!لانساتصديقاا!كونويه-ير،!حةالمصتقمهناوهـن.اكوناعاى!للت!رعْا

.)؟(منهالخالقايتصلبهاإتى1اخلافةابمسذوإيىاتفإفسم،المفكرإمالعا

التىللملومالاستجابةسرجمة!نماكذكون،لر"المصهـذهتلملألومن

والبشريةمفسهاصالحها8واتتخداا!حَونقرىعلىا:تهرفء)ى!تساعد

خصومتي،فىظات!اكنيسةافانالمسيريةعليهكازتماعكسوهذا)3(ا-جحيص

و(تهمتفكرةكلعلىتفأعترف،،ءالعلىبعضدماءفاهدرتالحام.عع

تتخلصولمللاعدامانهـ،يةاوفىل!محاكهةو!*!تهالدينعنبالخروج-.صاحبهما

الدولةوسلطةالكنبسةسلطةبينالفصلتم!تىالوصْحهذان5أوروبا

بالنهضةيسىماوهذاف!ريةوذهف"عاميةدورةإ"حافىاوروبا،ءوصارت

ةت"بالحفباتصالهاالاالنهضة)هاتتمولما)وسطىاعصورافىإلاوروبية

بلاد"اهمهما!نر4!عاعدةعإرالاهـلاحيةألصاومنةل)كماLا!ىلوا4ا"لأسلامإ

.)?(الصليبيةالرروبخلالالئناموبلادوصمقلريئالافدل!ى!

د!درالحماتالئنريعْةادراهيماحمدا)دكتورهـرب!حفنمس)1(

.3!-29صالحضارة
.5!-،!!!احفارةافىدرالاتاارجعذفص)2(

داكأ:الهبرىإرابعاانةرنفىالترريةإحالا9عب)13!سن

..،صالعربىلفكر2

(t)ا5؟-012والكزنا،سلام:ءبودا!ءنىبدتدكذهـر.
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:لانسآنا-نياثا

فئماأروعابلمرانعانيئاواعتبروهالانسانقدبمافربفالاقد!ر

انتق!يصتاهفاخلالومنالارضفىالمخاوتحاتسيدعايهاطاقولهذا،وبثد11

فارلححا.منهامختلفةرصفىصورهوالسيادةوالروعةالاعجابوذاك

الشديداحبهمالىذلكويرجعو"تأروصقاوعاث،قر!ىورا!ى،ص!ربا

.)1(الارضعلىو.يادتهوبحظهتهبهوايحانهـمله

مْيى،ذللثونجدالمسرحىفكرهممحوربورإوهبلبذلكمويمتفواول

المسرحعلىوأدوهاأعدوصا1التىإ-!حياتاتلالهـنيهتلاويتالكات

الحياةومعغيرهومعنفسهمعصراعفى!سرحياتهمفىفنجدهاليوناذى

هىوجدتالتىوالددمقراطية."عهاخفاقأوا)ءونمعنإ،حفىوتارة

..)2(لهاحترامهـمعنوتعبراجلهمنفيأت!ا

لممميةنادزكشىءالانسانالىالنظرإىاهذاكلكأفمهـملقد

يعرفوت!!كانواالتىوالأرواحالألهة!ت1تهايختلفوانههـدالوبفى

01)3(المثالىالانسانفىالنظرياتدوضعقا،واولهـذا.اودتاذاكفى

بتمتليدهميضادذىالانسانهوالاغريقذظرفىإىالمفاالانسان

وضعهثانظريةوفقالشخصيةفىولتوةانسانيةصفاتويتطابالاخرون

الانساتاايجادثريقالاتونهصعراءومربونفلالحفةاتجهولهذافيهالاغردبئ

.)((إتربيةاهـاريرقءناك،إكأ

للانساننخلريتهمأنالاالاعْرريئْورثةهم،لUالدطببعةوالروطن

كافتولهذا،القهوىالمحاربا)رجلادب،دذ!واهقهامهمفكانأةلكاشا

ألةدروالحضارة"والذربا!!رب:رضابوادمحهدتور3د(1)

.101ص9791اواىطبعةالمنهـل4!كتبإقارناالذربوىالفكرفى

.201صالسابهتإرجعا)2(

.301صالسابهتالمربح)3(

.01،صالسابة!إربحا.نممى)،(

http://al-maktabeh.com



--16--

إهدافمنفيهاوماالفكرةهذهورغم)1(الملااذوىأوللاصلحالبقاءفكرة

ب!وعالانساناصيبتا)رومانيةالنكسةعهودفيأنه1الاالضعفاءلكرامة

.)؟(لازوالوءرامتهحياتهصتوتعر!والألاستبدادالظلممن

عزلة/فىكانواانهمالاارو!الْىاالمجتمعن5بزءاوكانواالب"ودأما

يهدفماديامفهوماعندهمانألاس!ىمفهـومكانواهذاماديتهـمبم!بب

اوساش"،واالطرقبكافةالمادةوراءوالسهىونزواتهثصهواتهارض،ءاكاا

واغترصْتهموجمالهـ،الرياةمباهجءنوابعدتهم)3(حب،نهفسدتولهذا

جحيمالىحيماتهمحولتهـنمصيةوعففدابتماعيةامراضكتيرةمشاكل

كرامةواهدرتالاجتماعيةروابطهفىبتفدَكمجتهعهـمبواصبدط،قلا

لاتفهع!يهموالاعتداءللمهـ،نةوتعرضواالفقراء!قوقوض،ءتالانص،ن

.)،(والرتهنضسهءلىد،هـنلى)رجلوصارالاصباب

بالمذليهالمس!يحيةفجاءت،ب!بدفرراىاالاذمانتطاعولهذا

حيثلامالس!عليهىمولىار!المةهـقحهةالمسإحيةجا-تاورد.إروحيةا

ببتلخرافالاأرسئىام"اص!دداهذافىاسلامأعليهالمسيحالسيديصول

ا"إادةول!4با!قولإ،ذاوكداهلملأمالاسوبهـول1)5!"الهصا)"اسرائدلي

اليكماللهرسولانىاسرائبلبنىب،))هـريمبنعيسىلسانعلىوجل)عز

-.6()"اعيكمحرمالذىبعضلكم!!ولاالتوراةمنيدىبينلمامضدقا

بللْفوسهمتمد!ولمالاسرائيلإلجنفإوبأ)ىالدعوةهذهتصلنم

الاعظمالجناىاالم!ىيحالىلإدرسالةونسبواوءنادبجرودلهاتن!روا

وعلىعليهوتطاولواوجلءز4اكعذدن5وليرثالعقوليستخفالذى

.125صالقوبوى!الف!تطور:حو!ىسعددكتور)1(

.013صوالال!لامالنصراذية:أسماعيلعزتمحمد)2(

.135س3والاسلابمالرصراذديئال!صابقاإربعفف!لى)3(

*731ى5سادف!1عرب11ففس(؟)،

.56الحلاسالا!حاح/ت!اانجدلي:الرد؟بالعهد)5(

.!:.ريمللأ(
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وسولت)1(ارزايااوأعظمالهمفاتبأقبحورموهونسبهالكريمشخص"

المسيحالسيداحسولمتدصلبهأولةتلهمؤا"رةلهيدبرواأنأنفسوملهم

أورشليميا...اورنملبميا..-.أورلثاديميا"قائلايتوعد!مفأتذبذلك

كطأولادكاجعأنأرلتمرةكماليهاالمرسلينوراجمةا،نبياءياقائله

.?()"اتردبوولمجناحبهاتحتفراخهاالدجاجةتجهع

الثروزمننفسهوتصفىءرامتهللانسانلتحفظالمسيحيةجات

مجتمحاايضاولتخلق،الاخرينوبينبينهدائماسلاماولتوجدالمفاسد

الص!ددهذافىالمسيحالسيديضولحدتY(")متماسكاطماهرأعفيفانظيفا

خلكعلىاحدضربكاذا)؟أترهـوضوعفىويقول)3("محبةالله"

.(،)"الايمرخدكفاعدلالايمن

الكنيسهنظرفىالانسان

علىاقيةبالحصدارههىالتى

)5(ادمخطيئةمنالانسافية

هكذاالحيهموسىرفعاكم"

الحياة41تكونبلنبهيؤ"

كليهلكلالكىالوحيدابنه

الحالما!ىابنهاللهيرلحللم

يؤلاوالذىيدانلابهيؤمن

.(6)"حيدوال

السماء"نهبطالذىأدمأبيهلخطيئةوارث

اليخصوصلبهأأبنه(اللهارل!للهذالارض

فلكئالر-هـلدوحناقولذاكويؤكد

منكليهلكلالكىالانسانبرفعأنيفبغى

بذلحتىالمالماللها!بهكذالانهالابدية

لانهالابديةالت!اةلهتكونبلبهيؤهـنهـن

والذى،العالمبهليخلصبلالعا!ملبدين

اللهابنباسميؤهـنلملانهدبنقدمن

125.صالهلالدأر:المسيح!ياة:ا!تادامحهودعباص)ا!

.01:السابعألاصحاح:منىانجيل:الجديدا!!هد)؟(

للحلايينالطمدارن6القرقالإهود:طب،رةإحالفتعبدعفيض!93(

.ء7-73!ى7791نوفمبرت،"سة11ا!طيعةوتب

عفهـ:التاسعحاحالاص:ا-مذىانبيل:البديدالعهد)3(

عثر:التاهـعالاصحماح:ا-هـتىانجيل:الجديدارعهد(4)

العربىالفكردأرالاللامفىالاذسان:عبودالغذىعبدد.)5(

...!!ط

-(1:الثالثالاصحاح4-؟و!ناانجإك:ا)جديدا!-!د)؟آ

ا.ء،يهـ
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والفلسفةالكنيسةنظرةأننجدسقراطقوكئَالنظراحمناواذا

أناي!نلاالانسان"سسقرأطكقولالنقطةهذهفىتلاقتقدالاغريقية

ناكفا)1("عنها!لتكفيروماتالالهةلْاحدفْاذاالاخطماد،5!نيخلص

بانهاعتقادهمبصبباليهـودهـنب،لحجمارةعليهاءتدى!بنالمسيحالس!يد

قلتانانامولسكمفىمكتوباأليص"لهمأ!قاانم!اتوهواَلهاانهإدعى

فافماذاتهالمسيحعبىقاصرةليستاللهابنوت!مية.)2("الهةانكم

لانهمالسلاملصانعىطوبى)!:انمسيحقمالحيثبالته!ؤمنكللأطلقها

مفه!بجصإتالكنيسةولكنحب،زيةتمىميةوهذه)3("يدعوناللهابناء

..(بر)،(اللهابن"نظرهافى"اسيحاوصارحتبغة

الكريم!ن7القروهوالاولمضدرهما!اانظروافقدالاسلامعلماءأما

..الاولىالنثهأةا!ىاثصارةسفيهمار!هحوا

وقدالارضفئلهخليفةليكونالانس!انوتعالىسبحانهاللهخلقلضد

اتىهل"قالحيثوت!ثينهدم7خلققبا!ال!ص،بتةالزترةارا!اللهذكر

)K5!رمذنفيئما،بكنلمالدهرهـنحينالانسانعلى " " i).

!.)6(3نيئاتكولمقبلمنخلتتكوقد،)ايضاوجلعزوتال

ومن2ثيئايكنلمدم7صورةفىيخلقأنقبنىالانسانأنذلكومحنى

غرهفىالسساريةالارضيةوالتكويناتالانسانخلقبينصلةلاأنهذايفهم

.)7(الاخرىالمخلونخاتحن

.62،ص(سابفمرجعا)عبودالغنىعبد)1(

-31العانئرحاحالاص:01-يوحناانجبلاجديداا!عهد)؟(

rE.

3401!:الخاسالاصحاح1/11متىانجيل:الجديدالصهد)3(

الفكمثدارالمعاصروالانساناللهعبودالغنىعبد/د!عور)،(

..أ63.ص!7أولىطبعةالمربى

.ا:الافص،ناا)5(

..!:مريم)6(

واف!فَلهقدهالجوزيةقيملابنالاغراجبلادالىالاروأححادى)7(

5-23!!:المدنىهـطمهعة-المدنىصبجالحيدعلىطيعهعاى l01؟--2
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ثغخلقناكمولقد))الحكيمكتابهمناَخزموفعقىوجلعزأدثها!قا

:نهالكريمة71يةهذهوف!ت)1("7دماسجدواللحلائكةق!"نا:مصورناكم

كان"الانسانأنما.انساناليسولكنه6!رخلقالانمسانخ!فقبل-كان

فئوصورهوسواهاللهخلقهفقدغيرهعنمتطورتيرفربداجديدا.خلتا

ليد!ماالخصائصمنفيهوأودع،)هاسابقمذاؤغيرءلىجديدةإصورة

ليكزنالخصانصبهذههيأهوكلدالملائكةولاحتىالخاققيةمنعْيرهفى

.)؟!الارضفىأدثه.خليفة

تأيقررَالكريمفالقراَنالكونفئخاصاوضعاللانساناللههيألقد

وأنالمخلوقاتوأكرمالكونمحورهواللههـنالرو!يةمنزلتهدجكمالى"نسان

وأجفالهاأفؤاعهااختلافعلىجميعاالكائناتخلتئقدوتحالىلبر،نهالله

)3(.اجله!ن

اللى3منهبةهىأنالكريمالقرآنتمتريربحسبالطبيمةانكما

عزأيقولحيثوطهوحهارغباتهمجالاوجحلهاظوا!رهاستروقدالهـلانس!،ن

تث!كرورإ")؟(ماقليلاممايئف!فيهالكموجعاناالالارضفىمكناكمواتد"!وجلْ

الخصانصمنفيهمااودعالذىلعوالارضوخلقالانسانخ!قالذىفالثه

وتركيبهابجوهالنثاتهصالحامقرابجعلهافقد،الجفصهذابحياةيسمححا

علىوميلهاالثمد!حولودورانهاوالقمرمممىالتفءنوبعدهاوحجهها

بحياةتسمحالتنىالموافقاتمنذ!كفيرالى،دورانهوسرعة/محورها

ماوالطاقاتالقوىومنوالاقواتالأرزاقمنفيهاأودعوقد،الانسان

هذاجعلالذىوهو.ورقيهاالحيحاةهذهونموللانسانحياةبةياميسمح

اداتواستعدخصائصمناشدعهبماامهاواستخدتطويعهاعلىقادرالانسانا

.11:افعرلاا(1)

الاسلاميةالحضنارةثدراسات:الثهربفابراهيما!مددكنور)؟(

.-601،701،صالصهـبىلفكردار

(.ا!.،ا.80صألامحلاميةالحضارةفئدراساتلمرجعننس")3(

،ءص.َا.:اللاعراف)،(
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.)1(حاجاتهفئوتستير.ا)كونهذأنوأمي!سعثىلملتعوقه

لهأسجدحينالخلقبينعزيزأكويهاالمخلوقهذااقَجعلىولقد

بمِنوتفردهآدمبنضلاعترافاالسجودابىالذىابليص!وطردالملائكة

الوضعذلكمبيناوجلعزافهكل،ك!يثغيرهقليسبخصائه!الخلتى

عزوجلاللهوقال)؟(1"خليفةا،ر!لىفىجاعلانىللهلا!كةربكقالواذ"

منوحَانواهـخكبرابىابليصالام31!لفلائكةاسبدواقلناواذ/لأ

وأن!تكبارهالنّأمر1بعصيانهاللهرحمة"نلابايسأ!طردو!ق")3(الكافرين

عليك،وانرجيمفانك!نهافاخرجقالْ"ذلثهفىافهقالوعنالمرهوكفره

.(f)الدينيوما!كأ!لعنتى

و"كوتأ!كانناتكفلهسخربأنالكهه.نفىالوخعلهذاآدموتهيئة

فىانمنهجميعاالارضفىمالكمومخر"ثاْنهجلقالحيثومظاهوه

هـ)5("يتفكرونلمَوملاياتفلئ!

صراعهاحيثمنآدمسبقتالذىالمخلوقاتفىالملانكةنظرترلقد

مخلوثأىأنالكائضاتهذهبخمانصعلمهاخلالمنوظذتللدماءوسفكها

قالواحيث)6(الخصائصنفمى!ا"يكونانلابدالار!ىعلىميظهر

الارضفىجاعلانىللطئكةربكقالوأذ"اللهخطابسماعهمحين

."الدماءويصةكفإ!ايفمدهـنتب(،اتجملخالواخليفه

وأحاطةعلهخايفوقهالىالجديدالمخلوفبانتعامالملائكةتكنولم

وبينللهومقسة!بحةكونهابينقارذتلانهاال!ونفى4حوإيدوريط

الاسلاميةالحضارةفىالاتدرالثصريفابراهيماحهددكتور)1!

59ء-،9-3!-29صالعريىا!فكردأر

*03:اربقرة()2

35،-ةرةلبا(3)

78:ص(،إ - VV.

.31:"ف:لجاا(5)

مكتبةالجموؤيةابن:التنسيطانهـصادبهـنارإهفان4اغاد)6(

.6؟ا-12ص:عاطف
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ألاحْرىالكائتاتعندالخصانصنفصلهبأتظذتالذىالبدبدالمخلوق

الملائكةنظرةقغيرتمامرعانولكنالارضفىوفسادالدماءسفكحمن

)1(01اللهاياهعلمهالذىعامهفىالمخلوفهذامقدرةامامعجزهاتبينحهيئ

فظرتهاوقغيرتعليهابفضلهواعترةتلادمص!متانرلحظةهذموفى

ابليص!الاكبرالمحاندبالحقألاعترافدأئرةهـنترجألاذشاءهذهوفىحميه

فىالحقعصىانبعدالبعثيهومألىوانظصهرححتهمناللهقطرده

الارضفىجاعلانى"آدمفىاللهةشليت!-قن4لابدوكانالرقمواجهة

منهاوكلاالجنةوزوجكانتاسكن"قال!رتا!جفةدم6فادخل"خليفة

.)2("الظالمين"ننافن!التنجرةهذهتبرباولانئتماحدبرغدا

معناهاالهكنوكلمة.ا!كامف"والنحبمالمتعةلادماكتملتوبهذا

الارضفى"جاعلانى"قا!لى*دمالخلقبدايةلىالحقلاتقتالمزْالسكون

."خليفة

آدمفيهايتدرب)3(موتموتةففرةالجفةفىأسكانهكانوبهذا

"واقفه.أخطر1وبدركعدوهويعرفمواهبه!دلتهكشف

مواصنو!تينهت!جوانببعضفىضحيف-تفردهعلىفا،نص،ن

ومنشهواتلهلان.المِهالد!ئرلويمكنأصابتهيمحَقهذهالضمف

خالداني!أنيحبانهالانسانرغانبىافوات..يقادأنثهواته

هذاوكانالقميربالعيرمحدودغيرملكلهبكونانويحبيموتلا

.)،(إ!هاابليمى!اريهت

الانفيهخلودلاموضعوهذا4الجذفىب،لخاودفنسهت2تررلقد

منوالوجدان!والنضىىا!!قلىتكوبنهويعرفت،لقهو!والها-وحذره

132صالجوزية!:ملابتالمرجعىنفمى)1( - 13 i.

.35:البشرة؟()

.135-،13!لىاجلوزيةقبملابنرجع11نفس)3(

لام!الالىالحضارةفىدرالات:الشريفادراهبما!مددكتور)((

!.801-701صالعربىالفكر!دأر
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للمحظور!ترمزهىوانماصذهإئنجرةانوعن7إقرايذكرلمله،رأخض1إشجرةأ

هواتهنى!ب"،ح4يمبحا"ننه3بهءبفالانلى،نة؟4بتعامهـحظورهـنفلابد

5)1(رغباتهعلىويستعلى

وزينالجنةلْىبالخلزدادمنفستحردلثهـو!ناابليص!دوروكان

ولكن.منهابا،كلربهاَدمفعصكمااخاوداا!بابأ!د!كعالشجرةانله

يمدعصياسْهوانمااب!بلىف!لكم،ا!تط،بهةموابفىدكنلمعصيالْه

قمادةالتىإلمخمالفةتاكا"زديئهـدابلدشولكن،اولااس!جابفقدالا*!

فدلاهي،"وتعالىسبحانهالرققالْحإث)2(وثهواتهرغائبهباثارةاليها

منعليهمابحصفانوطفقالوأتههااكمابدتالثىبرةذاقافلمابغرور

.)3("الجنةورق

فئ.أوغعهماقدابليسىاناتضحوحواءدم'السوءةظهوروحين

وذالقهاوعرفهاخصائصهللانسانوقكتنفتالتجربةتيتوهناالمحظور

التىالمغركةفىولا!خولالخلافةفىاخقصاصهلمزاولةالىتحدربذلك

رس!التهلوتعطبحيماتهلافسادإساعىابهالمتربه!عدوهمعأبداتهدألا

جهيعامز!ااهيطوا"وجلعزاللهقالحبثالآلهىالأمرصدروهنا

فيوقال1،(ر"حينالىومتاعمستضرالار!ىلْىواكغعيدولبعضبمضكم

.)5("تخربونومنهاتيوتونوفيهاتحيونفيها"ايضا

هذه-هل.أدمفيهاكانالتىل!جنةبالنسبةتساؤلاتعدةوهناك

التىالجنةببانالنفائلينا)رأىاصحاباما؟الارض!فىامالسماءفىالجنة

الهبو!طمحنىانوهوواضحدليلعلىفاستندواالار!ىفىدم7فيهاكان

21وهذ"مصراا!بطوا"وبلءزال!ةولفىكمالاخر!انمنالانتقال

قيمبابنادروفب!رادىدنءبدأدثهأدىالحافظالبلبلالا"،م()1

*صالمدنىمحلبعةالافراحبإإد.الىالاروأححادى851-4.196الجوزب

..،3-ب!3

.22:الاعراف)2(

.2!أ:)فالاء\)3(

.؟د:فاترلى*ا(لما)

.ف3:لرجا-ا(5)
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ويحَونال!ى"،ءفىَالجنةانبغولالذىالاخرارْىاأصحابدعارف!الرأى

.الأرضفىليصتاَدمبنةأنعلىأ!ردلدِؤ

اب!يسوان،الارضفىخليفةوجعهاالإرف!منربهخلقهآدمبأن

بامتنهاعهالسماءمناهبطهانب!دفيهكنه51ا!ذىالمكانفىله!لحولى

المخئد"داروأنخلإفةالارضفئب،ءلب،ئهملائكتهاخبروأنهلادمبالسجود

كذبولاتأثيمولافيثاإغولاوانهوالتكلبفالامتحانعلىوثواببزاءدار

1(1")بهخرجينمنهاهمورما"وجلعزاللهكقولحنهابترجلا،دخلي"نانوأ

وابلي!!الكانمرينعلى!رمهاواللهامبتأولابت،فو،بحزثو،يياْهـ!ولا

.()'الكفررأص

اخرجأقدالنَهفانالارضئأوالسماءفىالبفةكافتهـواءونقول

وا،رضالجفةبينالفرتادمي!رفأنر*بدوكانالارضإىامنهاادم

ربهالىويتوبصوابهالىدفيمر،وكدحوكد!تعةن5منههاكلفىرما

تما!كاقالحبثالرثالىيعودحتىكلهاتربههـنبتلقىانلإبدوكان

.)3("الرحيمالتوابهه!انهعليهفتابحَذحاتربهمنآدمفتلقى"

فانعكستالذكرالسالفةالحة،نقهذهكلالاوائلالمس!لهونعرف

لمعرفةهذهنتيجةكبرىاسلا"يةنهضسةوبدأتاعحالهـمعاىالممرفةهذه

اللهكلاموهى،العظيمةالا!انةحهلتقتضىالذىالخلافةوهىالمإصلية

الىالامانةهذهوتوصيلولحلمعليها!لهصاىال!"رهـولعلىأفزلالذى

والقحروالتن!هسىا،وثانءبادةعاىوالتهخماءالى*ر!ىفىا!بثركاف!ة

الحيماةلحمبلوتطويرالى*نسانىاصقلباوا)رقىاكبا!!اوالنبتوالحيوان

معنىب-!فجديدآترمبتهعى11ا!تب!كأتيحالمببتفى!أنلابدهذهرمن

.،3:رلحبا(1)

بابنالمعروتبكرابىبنهـ!مدعبداللهابىالحانمظالجليلالامام)2(

المدكامطبعةا،فراحبلادا!كأار*رواح!ادى:751-ا!46الجوزبقيم

.37-36-35هـت

.73:ذرالبة(3)
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.)1(فعلاحدثماوهذاالخلاغة

يخلقلمماا،رضفىالخلافةبتتبعاتالحيامامنالانسانيتمكنولن

)؟(.وتعالىسبحانهللهالكاملةالحبوديةمحنىووجدانهنفسهفىالانص،ن

اِبهنحو"ضاعرهب!طويتوجهلثهننسهإرءايسامأنا!عبودية"

المطلقةالحتيقةهىالالهيةالذاتبأنمنهواعذرأفا)3(إىوتهمامبحانه

.(،)5َحبدالمو

فانبهاب!منولاويرفضهادثهالحإودديئءلىالاذلى،نبذورو!ين

وغدهيومهفىطط!صنتهواسبابوحياتهحرينهحسابعلى-ونفورته

!ه(8والرأحةالمتعةأسباباحَللهتتوفرإ!بود"اهذهالمؤ"ننقإلوحين

يمكنولاوالخيروالعدلالحقنثسرحياتهفىالمسا!الانسانورسالة

والصدلالحقلهذاكاميةصادتحةصورةنفسهفىوجدت)ذاالاذلكيفعلأن

النينوتعالىسبحانهالخالقنبهولطالما61()نثرهيسمىالذىوالخير

ما،اتضولوااناللهعندممتنار،"اطقاحدثمنبذونبأنهميفعلونلاهـ،ي!ولون

.)7("تفعلون

عقلةتلىتعتحدانما!سصلوكهاحيا،ْ"الاختيارفىالاسْى،نوحرية

فب4يخاطبانماإىوتعاسبحانهوافَهالانسانلدىننىءاغ!ىوههاوظبه

13801-137ص!والاللامانيةالنص:الماعيلعزتمحمد)1(

الهجرىالرابعالقرنفىالاسلاميةالتربيةةالحالعبدحصن)2(

.؟أ/الحربىالفكررjد

ومقتضياته/الالهسلامعفا!تفسيرالدينوحكمآخانالدبنوحيد)3(

والنثرللطباعةالاسلامىالمختار:الاوإىا!طبمةألاللامظ!ر،قربجحة

.33ص7391التوزيع/و

الثانيةالطبعةالشيطمانحزبمواجهةفىاللهحزبعنُمانوائل)((

7حصرنهضةحكتب o91ص.

.،3ص(السابقالمربع)المالءبدحسن)5(

؟.7،ص(الابقاالمربع)العالعبدحسن(أ)آ

.2:الص-ت)7(
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.)1(جمسدهأوبطنهفيهبخاطبولافنلث

الفسيحالكونيكونانفلابدوعقلهقابهالانسانفىخوطبواذا"

وتمالىسبحنانهخالقهفىتفكراالله"كاالافسانطرديئ!و4،لان!انالمحيط

.)2(الرارهاكتمف!فالىودعوة

بدايةفئبالقراءةوتعالىممبحانهاللهيأهـرأنذلكفىتريبايكنوإم

الانسالهْيةفىالام!لاماحدثهالذىالجذرىالتغير!ووهذاالاملاميةالدعوة

حيث)3(مئنرقةحضارةلهاواعيةعاقلةانسانيةالىتحو)تولهذاكلها

عنق-منالانسانخلق.خإقالذىربكباسماكلرا"وجلعزالا"يقول

.)،(أ"يعلملمماالانسانعامبالقلم!امالذىالاكرموبكاقرأ

نالثا-المجتع:

فواصلعدةبينهاباعدتطبصاتعدةاىاالرومانىالمجتهحانتسم

الدولةعلىهـرتالقىوالاغتصاديةالسيالحيةاحىالنونتيجةاجتهاعية

.5()المختلفةعصورهاخلالالرومانب"

الدولةفئكبيرةبينزلةحظبتالتىالاذرياءطبقةالطبقاتتاكفاولى

مهذبةفئةوهمبالدراسةالرومانيةالمواطنة!قنا)تقدفهىالرومانية

والتصرفثرعيةذريةوانجابحثروعرسمىقرانعقدفىالحقولهم

حسب!لاخرمكانحنا،نتقالحهتولهمقانونيةوصيةبعوببممتلكانهـمفى

.)6(يرغبه!نصا

المعاصرةوالايديولوجياالاسلاميةالعقإدة:عبودالفنىعبد)1(

1صالعربىالفكردار 8،.t

(T)؟،05ص-الحالعبدلحسنادلصابقالمرجع

..5؟ص-الحالعبدلحسناسابقاالمرجع)3(

.ه-ا:الحلق)((

كقابالالف-الرو!انيةالامبراطورية:وورتتشار!ز-م)5(

دا،:صقرمححددكموزوراجحهبرجمىعبدهرمزىترجمة(0036)

.631صالعربىالنكر

،.65-؟!صالسابقالمرجعنن!ى)6(
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بارزةمراكزأحتلاكأوالحكمءراس!!اك!االوصوكفآالحقلهموكان

العامةالخدماتببعضملزحةوهى)1(ال.يا.4فىأوالجيثىفىسواء

للدولة.الحربيةالسفتوتجهيزالأعيادفىالمسر!يةالفرقكتمويق

!أالرومانىالئنمعبفالجية11!ق،ن)يستالمواطنة!قوقوان

يرغبفىتنفمسهالامبراطورهـنمنحةتعطىوغدلهـ،ا!تابعةالثىعوب

منمعْحةأووراثةأماالمواطفةصارتالحقوبهذارعا!،5لبعض!

.)?(الامبراطو

فاوالموانىالمصانحعمالأوالفلاحينطدقةوهىالثانيةالطبقةأما

الماكمنقليلاجزءايملكونفهملهاالت!ابعةالاقالبمأوارومانيةاالدوإ"

النهديؤالىفيلجئونالدولةفىالمنظمالأستغلاللعطياتيتعرضونوقد

الل!-لةسعِاسةمصْدعاأضرابابانهذلكويععْىاعحارهمأواُراضيهـميقرك

)3!لاراضيهم.الفلاحينعودةاىأتدعومنثوراتءدةنجدولذ!كالرومانديئ

مناصحابهاتركهاالتىللارصْالمجاورينالفلاحينازاماونظمام

)،(!الجبالاكااالزراعيةالارضىمنالهبرةقرروا!ؤلاءأنلدرجةالقصوة

حولتمطعليهمحفروخةخرائبهيئةعلىتببىالتىالاموالوايضا

.)5(الزراعيةللارضعبيد4طببالىالوقتهـرورحعالطبقةهذه

تمثلوالتىاهـرهاعلىإلمغلوبةالمبيدطبقةهىالثالثةوالطبقة

منمصرعلىاحمداللط!فعبددكتوزوترجمةبلايدرلى:ص)1(

صة7391-العربيةالنهضةدارالصربىالفتححتىالاكبرالى*سكندر

161-171.

النهتححتىالاكبرالالحمكندر*تمصرالسابقالمرجعسفسى)2(

./181!ئاالعرجمما

)fالفتححتىالاكبرالاسكندرهـنهـصرا!سابقارجعانكلس

.91iصالعربى

الوسظىالمصوركْااورباعاشورافتاحاءبدعإد5"دكتور(ْ(إ

.5891الاول!الطبمة

.12ص!9!ىْ،اصالمصريةْالنهضةمكفبه

...ا5ْصالوسظىالعهمورئاورباالص،بهتارجعاذفسبر51
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ائطبتفْووهحقوقارومالْىاالمقافوناغحض،قدالرومانيةالدولةسكان4أغلبب

حياتهه!!فىالنصرفلهموأجازاهدائهمأوشرانهمحريةا،!رارمنحوقد

حيماتهمجحلواحتىمصاملتهمسموءفىفأصرفو)يشتهونوحاديىونماحسب

.)1(الانسانيةالعاحلفةاعأشامنفوعاىمنخاليةئناذةلنسحلية

11ليصارعو"أوالموتحتىايتصارعواروماهـلملأعبفىبهـميلةونفكانوا

ببتدموياصراعاليشهدوالهلاححلمنمررمونو!مالضاريةالوحوش

.)؟(الجائحةالمفترهةوالوحموثلىالاعزلالانص،ن

يحخىلافالعبدوالعبيدالاحراربينالماطفيةاروابطاواذ!د،ت

الانسانيهالحياةف!صةالسيدلهيتيحولاسيدة،نرحمةاوعطفبنظرة

.الحياةلهذهخلققدباْنهمعتمتداوعذاباقسوة4علبيشتدبلالكررمة

طىعجزاأورهبةأوخوفاأما1سيدهلارضاءالعبديممصبينهاالوضحية

.)?(وانسانيتهكرامتهحص،ب

الدولة.مادا،تعليههـوهـ،علىتماءىالاباوضعاهذاظلولقد

11يفكوأنوأرادواالحياةبهذهالعبدبخاقولقدعظهتهااوجفىالروحانب"

روماعلىالثورةفأشعلوأأيديهمفىوضعتاتىاالاغلالويحطيواقيودهم

وغرورهاكبريائهاتحطيمذلكوراءمنليبغوالينهاوقواثرافهاوعلى

01)((رومافىالحيهاةلأعادةأثفاسهاوخنئعليهاللقضاءروماولارعت

الطبقتوهىا!رومانيةالحروبأثناءظهـرترابعةطبقةوهناك

كريةع!ىقوةمنتيلكهمابم!ببالحكمتقاليدعلىلتبضتالتىالعسكرية

الحربىمجدهمالهاارستهراطيةطبقةاىاالطبتههذهتحولتالوغتمرورومع

المجاورذالدأ-ل-خاضتهاالتىالحربديئانتصاراتهاخلالمنكسبتهالذى

.)5(والغنائبمالألحلابهـنعليهاستو)تبهماغنيةصارتكها

17.-16صالوسمطىال!صورفىاورباالسابهتالمرجع)1(نفس

بالقاهرةالكنبعالمالتربوىا!فكردطور:ا!!دمرسى5!د)2(

.015ص

.152صالذربوىالفكرتطو:إرجعانفص!)3!

النهخهدأرروماتاررخ:علىاحهدالاطيفعبد:دكتور)((

..2!ص

.011-901!ىروماتماريخاهـاصابقالمرجعنفمى5()
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بمضْنفرتالتىالقيود!نتخففَأنإرومانيةاالدولةوأرادت

المبيد/طبقةبوضعخاصةقوانينعدةاصدرتبأنالمجتمعفىحالطبقات

هؤلاءوأنالحريةويمنحهمعبيدهيعتقأنالسيد!ثمنانهأهحها+ومن

.)1(!ي!لادهموحَظك4رومانب11الرنسب"يكتسبونالمعتتمين

هذاويقضمنالطبقاتبينازواجانظمالذىيوليو!!غانونوأيف،

وتفضيلْالزواجعنإقيودارفع:اهمهاومنرئبلحمية"بادىءعدةالتانون

الوظاثفشغلوفىثريثوالتا!وراثة!غيرهمعلىللاطفالالمنببين

اعحارهمتتراوحبأنانساءاوإرجالاعلىالألزامىأزواجان5حددكما.إلعامة

حرمانهذلكيخالفمنوجزاءعامالتينكما11عاماوعتنرينتمسةبيندما

فنجعوقدميراثها"ناخمسينابلفتاذاىةالمرأوحرمانالميراث.صن

علىالارستقراطيةالطبقة!صاعدانهما3ازواجا!اىفاتالطبهـنالقا!ذا

.)2(عائلاتكتكوبت

غضبهمصبواجامخرائبببباةشمصوبهاالرومانيةالدولةرمتوقد

الخاضمةالثمزبواذاقواعلدهمالمزررةالضرائبيدفعلا!ت-على

أعلتلات2مجردالحكوماتواصبحتوالحذابالذل"ناواناأتلسلطاتهم

.)3(وأرواحهمولهمعةسلبوابؤه،ءفقراءهـناذبالضصلجهع

يحتقولمعادلاتوزيعاذثرْعلما!روماسيةالدولةفىلماديةاالدروة

مقربيهاعلىالدثلةا!صقتوانماالاجتماعيةالحدالةحننتيئاا،جتهعلافراد

.)((الزراعيةالأراضىواْقطعتهموالعقاراتالأسلابن035ومناذتيها

مفبوذةاليهودجماعاتوبدتارومانىاالمجقمعفالطبتاتهذه+ووسط

منقسمةوسيامياعنصرييابيذهافيي،تتصارعالحياةعنمنعزلةالرومانحن-

مكنبةالرومانيةالامبراطوريةعلىا!مداللطيفءبد:دكتور)1(

.ا؟ا.ص-،167طبعة،بيروتاخوانتيه-.كولحية

..123-122!ىارجعانفسى)2!

الولظىالمصورفىاورباعاتنورالفتاحءبد5!دب/)3(دكتور

.165صابيةالمصهالنهضةمكتبة،58!ااو!ى+ظبعة

011701صالو!طىالعصورفىاورباإرجعاننسى)((
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إ..-)1وا!فريسيوتوالصوفيونوالسامر؟ونيهرذامنهاضئوانخاعدةأثى

لة.من!الايجتهاعيةابطارواامفككةحياتهابماعات11تلكعه،ثتوتد

غضبإ-الىأدىمماعليهمتحاليةكانتذلكو-الروممانىالمجتهعضن

.)؟(مختإفةمواقففىبهمفتررشواعليهـمالدولة

ألححترخصو\.ْواوراءهاوالسصالمادةعاى!رصهـمفىإيهـودأا!هـفلتد

لأ-السلا3عليهالمسيحالسيدأنحتىامو!الهمازيادةسبدلفىوتنرفكرأمةكلي

اللهبينتقيدوالا"لهما!ف!تاالمادةعبادةاوالا"عبادةبهيئب!كم

مختفه.أجتماعىوضعلهمسيكوتانهذابفعلهمظنواوقد)3("رالمادة

حين+وعقولهملتلوبهمرالةر4ملؤوقدإرو!اذىاالمجتعفىاحلوائفالائرعن

.)((المختاراللهنعبانهـماعتصوا

طه-المجتهععلىوالبغضاءالحقداليهودحياةفىاتنملتالماديةهذه

صفوعليهموكدرواالحذاب/.وءهذابراءمنلاموهمالرو!انيينخك

اللولة-تسلمولمالارضفىمثى-دينذلة!فيعز!4فىفصاروااسحياة

.)5(وكيدهمدمائسهممنإرومانيةا

-"ليحاربحريمبنعيمىجاءولذالليصدبةمتممةالمم!يحيةوجات

ودعواهبم-امرائلبنىنفوصفىالمتأصلةالماديةهحاهاحيناتجاهينفى

،.)6(المختاراللهثصحبباَنهم

مررءأحديتبعهولممنهمللافياءالم!يحتمرضالمنطلقينهنينومن

ورغمللهجتمعاجديدبشىءتأت)مالمسيحب"انكي،-.الضعفاءا،المِهود

م!لا-نضاإفىترلموالمحبةوالسلابموالعح!!ا!رحهةعننلسفةمنلديهاما

.015صالهلالدار:المسيححياة:المقادمحيودعبالى)1(

..!ا..6!!وا،سلامالنصرانية:اسماعيلعزت21(ححهد

.15:العاتنرالاصحاح:ا-طىانجيل:العهرالجعيد3(إا

-ااءصالهلالدار:المصجححب،ة:العتاددمحمرعباص،()1

.ا7!اصوالاللاما!نصرانية:ا-ماعإلءزت)ر(محهد

العيربىءالفكردارالاسلاميةال!يدة:ءبررإتنىأ-بد/وووَته61ِ(

.م!9!ث
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العبيد!بطاعةوبمثرتباركتبلَالاجتماعيةالعدالةمنطقيبرحماالرق

.)1(للص!دة

وأعتناقطبهاالنا!!ا!كأ،"أعجابوفضائلهاالمميحيةمبادىءدت11

واتباعهاالدعوةلهذهفتعرضواوا)يهودا!رومانلدىصداهلهذاوكان

ملاعبفىبالمسيحينالرومانتسلىلةدحتىبهموا!تنك!لالعذأببأتند

التخلصتريدبهذاوهى،المفترسةا؟!وشاامامبهمترمىكانتحينروحا

الاضصهادهذاسببالمؤرخينبعضودبىبع،دواتهازوالعلىفاتههـنهم

بأناعتقثوافقدالمسيحاهـبدالدءوةواُباطرتهما)روهـ،نفهمهـوءالمى

التمصبعفهماءرفواا)تىلايهـثدبفا!قدادا)جد!دةوتعالب،ماالمسبحعية

عرفحارغمالغضبلديهمأنارتوبهذاوالجشعوا-لرلتددنفسىا!بفيض

.)2(قديمدينىتصامح!نالرومان-عن

م!تنضعنىاتنداءال!تاوبغلاظاء،نواباحلرةببعهىالمسيحيةابتليت

الروحيةالمميحيةلتعاليمممارضتهمفىهامادورالمبواولقد)!لبحية

:الاباطرة!ؤلاءأهموإفديدةمهاجمةوهمابموها.والخلقية

لهمعدواةوأثدهمالمسيحينعلىقسوةاُنهدهمكانالذىنيرون

روماأحرقوقدوآلصلبوالقتلوالتعذدبوالعداءالمناءمنهلاقوافكد

نيرونواستمرالتههةبهذهمنهمالكثيرينفحاكماحراقهاتهحةبهموألصق

حتىوالتهمالأخحلاءلهمودلتمد!المسيحينعاىاغفبهيصبسنواتأربحة

بعضهموصلبالكاسرةلاوحوشرميهموهـنهااور"ابااوانأائن!ديذيقهم

اليهمبالنظرويتمتع"ينذذوهوفيهمالفارا!واًئنعابالزبوتهـنهـمأفرادودهن

يريدبدْلكوكاْنهاَلامهمصرا!اتوسطصْركاتهودبىسلالتعذبهذأأتناء

كانْسيرونانارشرخينبص!ويذكرا)و!ثيةنفسهشهواتيشبعأن

مقزالىسيرهاثفاءطرينفه"قنيركمشاعلالمسبحينأجسماديستخدم

.)3(حثَمص

لاميةالالىالحضارةفئدرالاتالتنريمْاابراهيما!مد/دكذور)1(

.132صالعربىالنكرهـا

.؟579!لاللامواأنيةنصرإاعبكإ!مهاءزتمسرمد(2)

.651صر،المسيحيةكذابالأديات"فسارنة:ثارىأححد)3(
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مكانكأفىَلهمويترصدالدوائزبالمسيحينيتربصتراجانوكان

أ-افعالهماقوالهممندكونومارهم51واكلتفماف،تابمقهما!!بونوبرلل

أحدممعلىعثرفاذاصلاتهمءنويبعدصمدديْهـمءنلرصرفهـموحركاتهم

غياهبفىبهيزجعا!هبفبضالديفبةومرامسيمهعباداتهطقوصييمادى

عنيصرفهمأنهذأكقمنلتصدهوكانالعذابائفدبهوينزلالص!ون

أرتدمنفممْهمولث!عبهانفسهارتضاهاالتىالوننيةإكمااويحولهـمديانتهم

سبيللْىبروحهضحى*ترهـنهمهارباف-*تونههممنهخوتعندينهعن

.)1(دينهعلىالهبض

ءانفقد،والمسيحييندلحسب!صةعداوةالاباطرةاثدد!يوصجماء

اهبوحهِتدراتمنلديهمكانمهماللدولةالكبرىإناصباعنيبعدهم

قعتديمعلىالمسيحينأجبرأنهدْلكمنوالادهىالدولةتذفعقدوخبرات

قدموهمرفضوافانالاسداطورلتهانيلوالذبائحالرومانيةللالهةالصرابين

مسيحىكلبجلدهوفر!مهمكبيرعددعهدهفىلةطوغد!لالهةقربانا

.)2(الجبالالىال!رارعاىقادر

وخصوصاالمسيحينلعذيبوافهـفىبنصيبم!دقاديانيهلاهموقد

منتخلصواقدانهمالمصريونظتالركمقوليتهمنفترةوبحد!نهمالمصردجن

ولكنعليهمحاكهاليكونمصرياأختارواواروماعنافأمتتملوالرومانظام

حصونهابهدمرجيثالهافأرسلمصرولايةالىدقاديافبوصيدامتدت

وزجالكناشالحاقفةعلىوقبض!بهاالكتبكلوأحرفكنائسهاوهدم

هذ*فىالقتلىعددحصرفىالمسيريةمؤرخوسجلوقدمظامةل!جونفىبهم

مرتالتىالاحداثنتيجةمصرى...ر.13!تبقرببماةالفت

)3(.عليها

العربىالف!ردار:النصرانيةفىحاضراتزهرةأبومحمد)1(

.-roص
العربىألفكردار:نيةالنصرفىمحاضرات:زهرةبومحمد)؟(

..،ص

:ابالولحسطىالعحسورفىتباأو:عالئورالفتاح!نجد!!ي!.)3(

ية.المص!النهضة
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كدينبالمسيحيةفأعترفوزواقانهيارحالةفئدولتهقسظنطينوجد

للهسيحيةحْيرفاتحةعصرهوأعتبرهالرومانبةالدولةدب،ناتمن

لاغرإقةوقوانينأوامرثصدروابمدهمنلمتباعهجماءثم..والمسيحين

تعاليمخالفحنكىقتئىالىالامربهموو!ا!الدولةفىالوثنيةهياكل

1101)مو!لامحبةمنالمسيحبهجماءمامعيتنافىهذاأنرغمالمسيحية

وأططئوا.الحاللهمواستقروالمسبحينلملهعيحيةالامراستتبولما

الىتتطلعانظارهمبداتبالمبحيةبأعترافهمالرومانالاباطرةفاحيةمن

قامواولذاجاورهمفيماالمسيحتعاليمنث!روهوذلكمناكئرهبىحا

.)2(أورباقارةفىالجديدةالديانةبهذهبالتبثير

وواجهواوالمصاعبوالمتاعبالجهدمنكعيراالمبثرونتحملو!قد

ذلثهفى-البربرية4الاورببالثعوبهذه4بتهذلسبيلفىالمئناكل

فىومقرهاالشرقفىأحداهماكنيستانالاوربىالعالمفىظهرتالولتت

.)3(روماومترهاالفوبفىوا،خرىالقسطنطينية

كانتلحواءدينيةطوائف*تفيةبماالرومانىالمجتهعهوهذا

نأيجبعنهالحديثقباطفانهالاسلامىالمجتعأماالمسيحةأواأليهودية،

مدىلنمرفالعربيةالجزبرةثبهفىتعالمبءلىنظرةتلقى

المجتع.هذافىالاسلاماحدثهاالتىالتفيرات

ن!نوعاالعربيةارجزيرة*جذ،ع!)ىالجضرافيةالطبيعةفرضت

مجنمصاتتقومأنييكنلاالبلادهذهففى.إخاصةاا،جتماعيةالحياف

والعيون!الواحاتالمواردوقايلةصرراوىطابعذاتلانهامندمجةحَبيرة

الوأحاتaimوفى)((الواسعةالصحارىمساحاتبينحتنا:رةتبىجدالتى

وحتىتماعيةالابحإ،تهمطابعالزبإىإ-!طاخَان،والأبارالعيونوحول

.iVrصوالاسلامالنصرانيةا!ماعيلْعزتمحمد)1(

.491صوالا!لامالذصرانيةالمربحففسى)2(

.891ص:وألاسلامالنصرانية:اسماعيلعزتمحمد31(

برعهؤالجاهليةفىوالمدينةكة:الثر*فمابرا!احمددكتور)،(

.،2صالثانإةالطبعة:العربىالغكرهـارالرسوا!
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غلبقدالمستقرةالحياد*تنوعقيامعلىطروفهالحماعلتالتىالمناخق

.)1(القبلىالطابعإعليها

واالقرابةأواصربينهمجحعتالناص!نجماعةمىوالمقيبة

تفصلاجتماعيةطبقاتينقم!مالننبلىالمجتهعوكانالمئ!تركةالمصلحة

العربطيقةهىطبقاتثلاثذوالقبيلةومجتمحواضحةحدودبينها

إصلوهمالنسبنطريهتءاليياينتمونالفينالقبيلةأبناءوهمالصهـحاء

لهذهمتكافئةوا!جباتكذلكوعليهمواضحةحقوقلهمكانتولذلكبنيتها

.)؟(انحقوق

أوأحياكان!واءأبنهاارقيبدتحمىانهىالتهبيلةعلىوحقوقهم

مظلوماأوظمالماجافبهالىبا!وقوفعنهالدفاعفهوحياحماينهفأما!يتا

للوقوفمستعدونفهم"مظلوماأوظالماأخاكإنصرإذلكفىشعارهموكان

..الهربىالثطءرقاركماحالاىعلىمعه

يندب!!حيناخاهمدشألونل!

د-!اناقالماعلىئلنائبات

!.هدرايضيعدمهيجعلولاتحتلاذابفاْرهخذتاًفانهاميتماحهايتهأما

القبيلةفىالمواطنةحمتبىق"أبرزوهىالاجارةحهتالصريححقوتأهمومن

صغيراأوكبيراامرلمةأوكاترجلاحاءالصالخبيلةأبفاءمنو)حدفكل

الر!أ!ةبهذهالةبيا"وتلذزمث-خه!أىءلىحدابتهني!-بغايشطيع

ويحملهاابنائهاغير!تئنخصاالقبيلةعلىيدخلأنانححيعيصانهيعمْىوهذا

مجتيمنافىالافرأدمنليسالانالرقوهذاعنهوالدفاعحما؟تهتبعة

فردلاىالسياسىاللجوء!فبمنحالدولةرئيسمن!قوانماالحديث

.)3(الى*فرادمن

لهيكونوأنا!!ياسةالىللوصهليفمافمىأنالصههـيح!قومن

.26-25صوالمدينة!كةالسابقانمرجعنف!)1(

.27صواكينةمكةالمابقالمرجحنفسى)2(

.)fللدكلوزالرسولوعهداجماهلبةاقوالمعينةمحَة/كفبراجع

.؟3-03!!منانصبىاتحكر!ارالفيفأبراهيماححد

دأث!سمح!هة(الإسحلام-ق!!
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أناعليههدْاولقاءابنامهامنلغيره!لاويةالقبينةفئمحترمةثحْصية

لهافهو!!افالاعنمستقلاظنجانالنفسهيرىفلاالننبيخلةذاتفىنفسهيفنى

.)1(القبيلةلخدمةموب!ةمواهبهوكل.وأبنائهومالهبنفسه

ويقومالانسمانىجتحع4اكأفىموجودةكا!تفقدإرقبفاطبقةاما

النظا!هذاالفاءالسهلمنوليسىللهجتحعالاقتصاديةالحياةارفانظامعلى

01عليهالقضاءيكفاطندرجاألغائهث!لأمالاسىتدرجو!ذلكواحدةمرة

.)2(والاممالجماعاتبينالحرب!ثللرقالاسسا-كاوالمصدر

أسترقافا،سلامفألفىحربى11فىألراهاتدمترتالامموكانت

أنهكحاالمسلمينبينتقعحربأىفىبنيهااونسانهسبىأوالمسلم

01الاسبمابمنسببلاىالاسلامىا!جتهعفىحرمواطنامترقافيبثزلا

اللهخيرفحتدالاسلامتحاربالتىا،خرىالامممنالالهرىاما

المصلحةتننضيهمابحسباثنتينمنواحدةبينالمم!لمينخليفةلحىبحانه

وجلعزيقولحيثالكريمالقرآنفىصريحبنصوهذاللاللاما!صامة

الحرل!تصْعحتىفداءوأمابعدحنافأماا!وثاففتندوااتخنتهوهماذاحتى))

..للرقالالحاسىالمنبعالاسلامقطعقدالفصوبهـذا.)3("إوزارها

وتسترقبعضهاتحاربوأممدولف!ناكالاسلامىالعالمخارجفىأما

يمنعان!االاس!للأمعلىوكانء،ربئأهـواق1لارقبفواصبحالراها

أنيوأماالافسانيةالمماملةحقا!عبيد!رموبهذابلادها!كماأ!رقيقدخول

،.)!أ(بالدخوللهيسهح

فئبالدحْوكالمسلمونلهمفسمحالثانيةالناحيةالاسلامأقر1ولتد

وضعهمقدأخوةالالحسلام!ب!لهمفقدالمعاملةحمنليلقوابهمرحمةلميلأدهم

13،صالرلولوالجماهليةعهدفىوالمدينةمكةكتاتراجع()1 - Tr

ابراهيمللدكتورالالحلا!يةالحضارةفىدراسات:كتابراجعأ؟(

.88-87صالئنريف
(Y)4:محمدسورة!.!

احمدللدكتوزالاللاميةالحضاردفئ،تدرا!كتابراجع)،(

.001-09صالشريكا
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يتنتئعملايكلفوهمو،مصا!لتهميحسفواأنوعليهمالمسلهينأيدىفئ)الله

الكفاراتبابفىوأدخلهاد!ذفاخرىناحيةمناللهحببوقد)1(عئيهبم

جزءأومإعولْلقاءحريتهعلىسيدهمكاتبةالعبدحق!توجملوالمثوبات

أفرادحنلغيرهمساوياالعبدولبكون،الرريةبابفتحوبهذاالمالحن

كالاحسانالرقيقالىالمإحسانالممليينعلىالاسلامفرضكماالمجتمع

شيئابهتثركواولااللهواعبدوا"واجلعزبتمولت!ثالقربىدلذوى

القربىذىوالجاروالمساكينواليتامىالقربىوبذىأحساناادينوبالوا

.)2("اييانكمملكتوماالسبياطوأبنبالجنبوالصاحبالجنبوالجار

ومحافرتهنمعْهنالزواجعلىالسادةالاسنلامحض!فنفدالجوارىاما

لولدأماتصبحاذالعواقبهليمةبطريقةحريذهانالتالجاريةحهلتفاذا

عزاللهيقولحيثحرووليدهايحميهاأسرةرباهاويكونباْلحرةوترتبط

ملكتفماالمؤمناتالمحصناتويخكحأقاطولامنكميسقطعلمومن"ودجلْ

فانكحوهنبعضمنبعضكمبايمان!ك!أعلموأدنَهالمؤمناتفتيانكممنايمانكم

ولامسافحاتغيرمحصناتبالمعروفابثرهناهنواتوءأهلهن.بإذن

.)3("اخذانلامتخذات

تتهايزطبقةهناكتعدولمالطبقاتنظامعلىالاسلامقضىوقد

المسلمبىنعولالخارجىالمجمالالىالاسلامخرجوحين.الاخرىعلى

الطبقاتنظامالمفتوحةالبلادمنفأزالواالعمليةالوجهةهـن!بادئهتففيذعلى

بمعناهارقيقوطبقةعامةوطبقةنبلاءطبقةهناكيحدفلم

وهذامتساوونأالمبدأحيثمنأفرأدهواحدامجتمعاصاروأنماالننديم

.)((العالمشهدهاجتماعىتفيراكبر

الولاءبصفةبهمارقبطتقدالمفتوحةالئنعوبالحرباعتبرواذا

المعرل!كانواذا.وتأززتعاونأرتباطبهمارتبطتانهاذلكحعنىفان

الثبريفهأبراهمباحمدللدكتورالاللاحيةالحضارةكذابإنظر)1(

.89ص

.36:النم!اء)3(

.25:!ءالنص)3(

-مماْل2ء؟7ميىالاسلاميةالحضارةفىدرا!حاتكتال!انظر)((

http://al-maktabeh.com



-36-

لذلث!الموألىفس!مموهمإيهم!ابنتهونواْلاترونالاحصاساثقسهماعتبرواحتد

فئالتحييزوأنماغيرهمعلىللعربتميزاأقرت!الالا؟م!أنذلكمعنىفليمى

،سلوكاةعبادالاسلاممئهجأتباعفىالكفايةاكانوعيليانظرياالمجتهع

اللهعمْداكرمكمان"الث!ريفةآن!ةاالصلايةلنههوما6تنفبللمسلمين!خدمة

."أتقاكم

علىقزدلما،للامىنلمجتعالعربميادةذلكعلىدليا!واكبر

يظهزشعبكئىانبهمنىالاخراكثمالفرستللأهمثمعاممائةمناكثر

.(1)إدةودقياالتصدريسقطيعبهوالنهههـضالاسلامحمايةفىوكفاءةكفاية

تربطهمجتمعفهوو(أخلاوَلوقيكهآدابهالالصلامأقامهالذىوللمجتمع

وأنملأالقزمولااللونولاب!الجنستمايزفلاالعننيدةهىواحدهقويةرابطة

)؟9((ةاخ!المؤمنمونانما"وجلعزاللهبقولا،لهلامحددهاكماةالاخو

حييتبموادْا)!تحالى،لقولهم!!اح!ن1أوالترلِةبرديطا!بوار*لحىلام

والاختيال!الافتخارمنويحذر3()"ردوهااومنهانباحصفحيوابنحية

يحببلااللهان"رحاا،رخس!اتمنْفىولاداف،صخدكتصغرو،"لتنوله

5)!أ("فخورمختالكل

بينالعلاقامَهلشحمنأحسنهىبالق!!والدفحالذساثحوبفرف!

عداو!وبينهبينكالمذىفانااحسنهىبالتىادفع"حَفولهالمجتهعافراد

ايهطيا))تعالىكشثلهبالناصالمخريةماتويحذر)5("حميمولىكأنه

نساءولاحنهمخيرااي!ثمْوأن!سىقومحنقوميسخرلاامنو6الذين

بالالقابقنابؤواولاانفصكمنلمزواولامن!تخيرايكنأنعسىنساءمن

6!ا-ا)"الظالمونهبمفاولئاثبتبلمو!تا،يهانبص!الفسوقالالحمبنس

العصفىوالمدبفةحكةكنابانخلر1()

هـ26-27

.*11الحجوالة21(

.86:النساء)3(

.Al:لقمان)((

فىافي:اللصان)5(

.43:تخ!صمصا(16

الرسولهصوعهدالجاهلى
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-بعف،بعخكميغتنجاولا"ت!الىكأوكهالمجت!حافرادبينالضإب"ويحرم

قوأباللهن11ا"للهأتقواوا!!ص!تموهعيتاأخيهلحميأء!أناحدكم!يحب

.)1("-رحدبم

علىالتبمم!ىا!رمكطءارصظمنبالىالاهـوريؤخذأنبحرموكذلك

المظت!نكثداأجتنبوأاآ!نهزاالذبنأيرهاب،"و!بلءزبفولحإثالاخرين

.)؟("أتجس!وولااثمالخلنبعد،ان

3(أو*الهوعرضهدحه!!أما!سلمعلى-لمالمصءأ!"ف،ناسجهلةوبا

فيهتنطلقولاألنهاحشةف:4جتتنرلانظبفمرت،عالاللاهـكمافالمبتهع

وجلعز،تو!4اللهعتدمنوهـإوكوفواذجنقوا!دتركههوانطالث،وات

الدئيافىالدمعذابلهـمم!ه!ا7الذبنفىالز،حنى"تقفيعأنيحإونالذينان"

آمنعف!فسطيمهـجذ!عفه!.)،("ت!لمونلاواذتميعامواللهوالاخرة

مت!اطفقوىمبتجمعوهو)5(،(وار*مانوالطهرالسامأجنحةع!يهترفلاكن

العفةفىراغبواكلكريياضبشاعابزولحَلْتردفاعىيلاأْميناغادرل!!يكفل

الهمواموالمنالىوالامانالحرياتف!هتكنهلمجتهعو!و.)6("صالحةزوجة

العدالةاةوالمداوالتعاونوالنصحالئف!رىعلىيقوممجتححوهو

.(Y)"ا،جنم،عية

.-31:اترلحباأ1)

.21:اتلرلجرا(2)

قنريف.يث)3(!1

..92:النور)((

الالحملا!ب،إحخمارةاثدرا-،تالثريفراهيم41ا!مددكذور)5(

6؟ا.(ص

فئأدرأساتالثهـيمْاابراهيماحمدرالدكضال!مابثالمربحنزض)6(

.7؟اصالاهـا،مية)الحخ!،رة

"ا.92صالاسلامب"الحخ!مارةفئدرأهـ،تالد،رقاربحأنفص!)7(
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:لاسرةا-ابما-

ألحباب-توفيريت!ططالذىفالزالابعلىكلهاقديطاالاسرةاعباءكانت

وأسحتتمبلا4يئالحارالاب)،متتار4والاطفالزوب،،تتبحة،لامكاهاالحياة

وكلهته.نافذفيهاوامرها،لهصرةعائلْكمانا،بأنيعذكاوهذاديىيدهالذى

.)1(مطاعةفيها

المختإ!ووظائفهمافرا!هـاش!ع!جثمنصغيرمجتهعوالالمرة

الامانالىينفودهالامزرهاهادهـنو،بدمتفتركةمص،لحعلىوتجهعهم

خانتهاذااماافرادهاوتعاونتمالهكايجادنروطاقتهفى!اكلويبذل

هذاوتفككهاوالدمارالانهيارالىبهاؤدىتفككتمحرمْاْبوفانهاقدرته

.)2(منهجزءهىالنىالكبيرالمجتمعلتفككاية9بيكون

الحر!هامنالزوجةخطفوهىحربيةعحليةبعدالزواجيتمكانوقدي!ا

مألانها!لقبيلةث!سوةتي:ل19راةلأنlayاسذردادسحوالمعاركوتدوربالظ!ة

.)3(اعه،إهافىالقبيلةتحناجهذروةوالولدبللو!يد

و/ئشردأد!الرربلمهليةالحهتصادااطب!ل!1تدقاخطفاحالةوفى

يحدثماوهذاا،نسانيةضيمفىتالطبدتاستقروقدبالقوةمنهااخذما

.)،(الانالزفاتعحلية

صا!القبائلأفرادأبهدتطويلةوصراعاتحروببعد

..)5(الهبائل.بعضبهتعترفحثروعا

عهلاالمخطف

مفهومللزواجأصبحوإالزراعةبحدالار!!عاىالاسحتم!رارحدثثم

الاستقرارلمعهليةتتومْرحتىالالرىرارالاستهللفلاحيتوفرأنفلابدجدبد

فىبنشدهالذى4الطحأنيذووالاحانالاهـن4روبتوغربهاوالارتباطالار!ىعلى

.ا؟صالمسامةالالححرةعبودالغنىعبدالدكتور)1(

.26!!رأسابهتالمرجعنفسى)2(

.5؟صالسابقارجعانفس)3(

.08!!ءبودالغنر!عبدلادكتورالممىلحةالاسرة،()

..81صالمسلحةالا!هـةالص،نج!تإرجعا)5(
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.)1(واخرىفزةبينتهددهحَانتإتىاا!طبيعةتلكأحضان

الئف!طاناعهالمنعهلأنهااعلىالمرأةالىينظرونالاتريقوكان

ويبدأزوثجتهعلىغيورالإغري!قىالمرجل)؟(لم*كلنيفعلونماحثلتفعلوأنها

فكمانللرجالالمناسبالزواجاحاعتنهرةالخامسةسنمنللبناتالزواج

الثلاثين.لحىنبعد

النىالمصائبءطالالحسانها!ا!المرأةالىتنظرفمانهااليهودبةاما

حرمهاالتىالفجرةهـنبأكلههاثنته*نصيةا!بثابودم7اترأجفىتصبدت

واننلل!!هبهجةوأنهاللا!ا!جيدةالثجرةأنالمراةأتف))عليهماادنَه

مع!اأيضارجلهااعطتواواكلتدهـرها"نفاخذتل!نظرشهيةالشجرة

.)3("فأكل

عليهاغضبهصبأنهأالغضبهذأنتيجةوكانالمرأةعلىالنَهفغفب

حيماتكاتعالااكثرتكثيرالليرأةوقال!لملأددمعهاظلنديداعقابابهاوانزل

.U("علبكيصودهوواثتياقكبكونبرجلكابنتكدبئبالوجع

وهذ!زوجاته!نيئناءمنوكراهيةيشاءمن!بفىالحقللرجلْ

.)5(اليهوديةحنطق

يكنلماذا-مباشرةاخيهالىازوجةانذتقلا)ربلوفاةحالةوفى

اماق.الراحا!الزوجبهيقومالذىاوأببابنفسالاخويةوم-ولدله

اسرائيلبنىتنميوخعلىالامرلىتعر!الزأ!جةفاناخيه4لزوبرفف"4حات

.)!(الرائيلفىلات!هالهمايقيملابافهحدعية

لِمدأاتلربيةلناريخمقارنةدرالهمة:عبودالغذىعبددكذور)1(

.88ص:اولىطبعةالعربىادف!ر

الشعبدأرالاسلامفىالمرأةمكاذ"الابراثىعطيةمححد)2(

..هص1791

.ق-6:الثالثالاصحاح:3-اتل!وبن!فر:مالقدبالعهـد)13(

I:الثمالثالاصحاح01-التكوينلمفرالقديمالعهد)،ْ( -r I v.

دارالمماصرةوالالهرةالمسلى"الالهوة:ءدودالغذدماعدددحَتور)5(

.AAصالعربىالفكر

.ا!!ت،المسلهةالالحصرةعبودا)خفىءبد-اربحاذف!ى)6(
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لةدباوثما!راغخى!ألاخا!-تدعاءفىائيا!الربمْىخثيخوحجلسى!رلىل

ارخصىلا"وخا!اخيهزوجةمنمهموعلىأصىف.ذامابطريقةاتمناعها

علىوتبصصقنعلهوتخلعشديدعْضبتورةفماأليهتنقدم"زوجااتخذك)ات

فيدعى"اخيهبرتيبىْلاالذىالرجلدمهلهكذا)1قانلةوتصرخوجهه

.)1("ا!نملمتلوعبدت"الرائيلفىا!مه

وتقخىتدمرهأنالماديةارئفكت!صعيمْامجتمع!ب!يةالممىظمرلاثم

فىللممميحية!نلذلكالروحيةوالرياةالصتيدة!ننهاماويبعدعليه

فيهبماا!رومالْىتمعالمبنواجهأنامكنهاوإهذأكبيرةروحيةطاقةْطدابتها

عنافبالانصالمسيحيةبتنرتولهذاو!جد-ديةوحصيةماديةث-هواتمن

نأورعْم)؟(الموتبعدهـيهااسذنمكيرواالروحخلودعالمالىالرلىعا!م

بذلك.!!منونألييهـد

فاذااليهااليهوديةنخلرةمنالمرا)ةنحوأغضلالممىيحية3نخ!رتكنلم

4بتعترتلاالذىنابابانجيل!تالجنهفىواَدماءح!4قص،أ!تعرفنا

ض!وحأحدمنحواءخاققدالا"بأنتظخصالقصةأن!وبدنا)3(الكنبسة

منتأكلبانفأغراهاابلبلهىد!هـرلجاءثم!4زوجاوجعلهالتلبهأربجواَدم

تقنعبأنبغنصهاانالشيطانأستطاثوعنيهماحرمهاال!4لانوالحنطةالتنهاح0

لمنة!لاهي،فالتحقاربهأمرآدمفيعصىإ!نطةواالتضاح"نبالاكل!زوجها

أمرأنثهلصوتأصفيتلانكبعملكنةملعوالارضولنكن))لادماللهفقالالله

انكواذحَروجهكبعرقالخبزولنطكا!وشوكاحسكالكتلذنبالثمرإت3وا

للثيطاتاصتلمتالنىوانت))لكلائلاحواءو!ام!،،()"تعودابالنروالىاباتر

وتحهلينكأمهيعاحلكالذىارلجلاتسدطتحتتلبتينالطعامزوبك!أعطبت

.(5)"با،ام"الاولاد

العث!يهتوالخاحساثالاصحاح6-ا!تتفت"سفر:القدبما!عهد(1)

8-01.

الاللاميةالحضارةفىدرالحات:ا!ثهـيفابراهيماححد:د.)؟(

.ivyص

61001ص!المسدسةالا-!ةعبودأالغنىءبدترر2للدابقالرالمرجع(3)

.18-12:والاربمونالحادىالفصل:درناباانجيل)،م

لْدثصكواهلالىلالرسولسىبورهـالة-البديدالصهد)15(

.ا:السابعحاحالاص
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وكذلثةربهابحص!!ازوجتهارضاءيحاواطناإهـ19!-وحيةفىوجف؟ك

غيز"الرمولبولسكضول")11ربهاحسابعاكازوجهاترضى4الزوب

للعاوممالْىمفيهقمالمتزوجوامااربابرضىكيفاربامافىرهقم(لمتزوج

فىاتهتمالمتزوجةغيرفوقاوا!عذراءازو!"ابينأن،رأقه51دبىض!كيف

كيفل!صالممافىفتهتمالمذزوجةوأماوروحادابلحى4مقدلىانكونللربها

.(؟)"زوجهاترضى

حثوقديتزوجلمالذىالمسيحا!لهيدراىفىمقدسةرابطةالزوج

ومسئولب،تمطالبلهاةدعوiuف.الدءوةدتفرغواحتىاجازواءدمعلىتلاميذه

وأللسجنيتعرضوقدوالالمالعذابالانص،نبتحيكبرائهاوهـن!عبة

لذرلث.عاملهايتعرضانيحدللتثردتعرضتالحرة41كاذتفاذا.القتل

قذالرومانيةال!ولةوايضابالمسحييمانبتحرفونكانواايهوداان/وخاص"

الوحوشامامروماولعبفىورمي!موا!!رقنوالسببا!قتللهـمتعرفت

-الزواجبعدموأتباعهأنصارهالمسبحالسيددءى!ناومن.المفترلسة

!.للدعوةيتفرغواحذىبالالرة4وألارتباط

للظرومْأستيجةالمسيحىالعالمأذهانفىرهبتة11فترةتبلورتهناوحن

أباحتبأنمفراالنهايةفى4الكن!دتجدوام،!لهسيحةادعوةااحماطت.إلتى

جف!يةعلاقاتا)كمااناصابنررفلا!ذكاالضصورةر!ءمبوا!دةا!زواج

ء)?(ضرورىزواجبأنهالمسيحيةفىالكأواجعاىاطل!!وبهذا!نحرفة

الزواجبعدبالمرإةإرجلاعلاقةفىجديدةفلصفةالمسيحيةأنخذتوا

.(t)واحداجدى!اافاعتبرت!ما

جسد)1ا،ننانويكونبامرإته،يلتصقواحهاباهاربلايدركهذااجلمن

..)5("انسانيفرقهلاالربيجحعهفالذى"!وقاانجباءتمول،.واحدا

3!اهصالمسلمةالالرةءبودالغذكاءبددكتور(ا)

-كوشْوصأهلالىاملأو!ىالرلحولبولممو!رسالةالجددبالعهد)2(

.8-7السابقحاحالاص17

01،!-3!صالمسلمةالالرةالص،بقا،ربحنف!ى)3(

.5!صالمسلهةالاسرةالمرجعففسى1()

"-ا.8-عثنرالسادص؟لاصحماح3-)أ!شايلانرإبدبداالعهدإ()5
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شأتوان.الزواجظربقعنبالمرأةالرجلعلاقةفيوضحالالحملام!اما

يقولحدتالوجودفىالمخلوقاتكلعفدناْنهابثرى1الجنسعمْدالزواج

الزوجإق(انلناويبجن((ن9تذكرإ!اكمزوجينخلقناتنىءكلومن))وجل)عز

ربكغاتقواالفاسأيهايا"شاْنهبليننول!يثواحدةنفسى"نطرانفى

ء"زوجهامفهاوخلقواحدةنفص!منخلقكمالذى

والاعص!بللنفسىراحة!والواحدةالنفسىفىالشطرانهذات

وتروريتهاتطورهامعللحياةوامتدادللنعلومزرعةللحياةوصيانةوالجسد

ذلك"ئإقالخايقولحيث)1(مطمئنةهادئةمصونةكريهةفافلةحياةالى

مودةبينكموجعلاليها!تسكنوااز،أجاانفسكممنلكمخاقأنهاياتهوهـن))

."لهنلبالىوانتملكم)بالىهن"ايضاقالثم"ورحمة

بخنههاوساوىالتكربمبنفد!أبضااالمرأةخصالربلكرمالذىفالله

،ا،لحرةتربيةعنمسئولا)رجللانالميراثعداماوا!!كأوفاوابباتائ

بارتباطهماوج!اطما.الميراثفميزهولهذاماديةاعباءالىتحقاجوالا-هـة

أدحنصزترضيةعلىيمملانلانههاألانسانيةالحياةفىالاواكماللهؤسسةذواة

.)؟(الكونهذافىالمفاوفاتاكرموهوالان!طنى

المؤس!سةْلامورصب،نةامةالضوهذهبالقوأمهإرجلاالالصلامخص

تاالنزومنلهاحمابةاثضاأنهاء"،وا)ضياعوالانحلالالتفككمنا،لرية

وجلىتيقبزلحيثالصغارالأطفاللترعىالمراةتتفرغول!كاتدمرهاالقى

انفتهواوبمابعضع!كابعضثمالنَهفصملبحاالذلاءعاىتواهـون،لالرب"

."الهمأموأمن

المعخنآووالرضاعةإوضعوالالحى"نهـ،وظائفبعدةإرأةاأدثهوخصو!

غيزلانهاالطفولةلمطالبالسردلمجةوالا!تجابةالانفعاروسرعةوالرححة

.)3(فرراالتلبيةلنسهيلارادية

64صبهالشروقدار:ن6الةرظلالفىقطبسيد)1( A.

.!،6ص:به77!اطبمةالظرآنظلملألفىقطبسيد)؟(

.05!!!الص،بة!المربعذنمسى)3(
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الضروربفْالحاجاتتوفيرعلىالعملهـنهاكيرةبوظائفا)رجل.وزود

والنندرةوالاستجابةالانفعالوبطءوالصلابةوبالخثونةوحهادتهاللالرة

م\12الاهلهأرادهاالتىالقوامةعاىاةدرجعلهكلهوبهذاالوعىوانتفكببرضلى

.11()بهألاالانسانيةالمؤسصةتدىبر،و

Nعاكمالمرمالالىعيلوقد cl:بداخلهاانالانم!وأرنمقاء11،سرةقنأن

عانقعلىعبئاوليصواتعارفمبردبينهموليسبثا"رتبطينافرادهاوأن

بهاالاالحياةتقرمولاللاتريرناجفبهافردك!لانخرورةفا،سرذأرجلأ

.)2(ا،رضىالكوكبهذاعاث

الحريةفىقهاحصبأخذ"الاورباختثاالمسلمةالمرأةوسبقت

لواءالمختلفةالمعاملاتفىنجفسهاتمصرفف!ىتهاماكا)رجلالخردية

اثالميعلىوحصلتابتماعيةاواْقتصاديةالمحماملاتهذه!،ذت

الوالداتتركممانصيبل!رجاط"وجلعزيةولحدب)3(كا-رجل

كثؤأومنهقلمماوالاقربونالوالدانتركمهانصيبوللنساءوالالتربون

."حفروضانمعيبا

واختيازلزوجتهارجلْا،راختويفيةالخطبةحدودأ،ملامويضع

وائسلامالصلاةعليه*وسىفْص"فىذلكويتدلحلواوثورلزوجهاادفاة

.)!أ(ابنته!نزواجهفىثعدبمث

الاممانةن01السلامعليه!كألحىقصةفىالكريماولمقراَنحلنايوف

تنشدءحاابضاوههاالزوجبهى،بذحلىا!تىالصفاتخير!ماوالقوة

لسانعلىالكريمن2القرقال!:ثالمثالىالزوجفىالحكيحةالعاقلةأتمتاة

كمانتلقد،"الامينالقوىاستأبرتمنخى!أناستأجرهابتى"الشاة

منهأجهازوفىالرضحبةابداءم!قلوالدهاالفتاةحنلبتمةاشارةالصفاتفنث

!5؟65صبهالقرآنظلالفئقطبلسبالمرج!نفس)1(

.118صاللمةاالالحرة:ءبودالغذكماعبد/د!:ود)2(

rJ)قئدرا!،تالتنريفابراهيماحىللدكقوزالسابقالمرجع

.132-131صا،!لملاميةأشحف،تذ

03.و!!!-!،6صاقحبسبدالقرآنظلاقفىاف!ر)،(
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اتىاالجميلةإصفاتاتجدحإثأ!دلا"هافتىتختارالفقاةأنطنعوإلأ

إخير1ومن5وأحدبتهع4كربمةاهرةلبناءألى،ساوتونلاقنتدها

اساصعلىرغبتهاتذفصححينالفتاةرغبةالاببلبىان!الص!اب

الابلسانعلىاللهقالحدبرتبتهاعلىالابفبنزلالمجتحعيقره-مليم

فانحبجثحانىتاجرلْىانعاىهاتينابشْىاحدىانكحكانأريدانى-ا"

اللهثاءانلستجدسْىعلبكاثتاناريدوماعندئافينعتنرا/أتهمت

."الص،إحينحن

بتدمهمايملكلاألْهعلمحينالصوابموسىمعثحيبف!للقد

"وهذاالمنفعةصوجديدلحْوعمنمهرالىف!جأومطاردترببلانهلابننه،صرا

نامانعفلا)1(الا.لاموارنضاهالعربىوالمجتيحالمىلبمالعمقلي!ره

ناحالْعولاذلكالمص!حةانختصْإتحدبزوجتهالرةالفتى!ايش

الهوان-5بالضعةيثمرهولاوخلقاصف!فىابنتهزوجالابيصتخدمة

لفلذةزوجلانهنهئنمئهِويرعىكما!لااجرهيعطيهفيالعىثفىعليهيقصث!لا

الاسلاميتطلبهماوهذاحرجدونالعولهذا؟قبلانإزوجاوعلى+كبده

السليمة.الالحرةفى

جاكهحينوالسلاما!صلاةعليهوكالر!عهدفئايضاالا!ثلةوخير

عندبالاسفرغبتهفأيدىليتزوجهارلحمول1ْاعاىنفسهاىتعر!3*راة

4اثصارتذلك Jبهايليق*نعلىفعرضهابمعرفتهزواجهاعلىيحملبأن

الكريمن7القرمن"ورتينيحفظأنهغيرنتدئايماكا!رجليكنولمزوجا

ويتمصوراذاكي!ونانعاىاد،هيابع!مم،انا)دلامع!ب"الرمول-فأشار

5)2(الاسلامىالمشرعأرتضاهالذىال!ربما)وضعهذاعلىبهاالزواج

الدرجةفئالانخربينمنالزواجفررملازواجنظاماملم6الالىوضع

الممومةاولادمثلغرباءدجَرذوااأناوش!واالذبن!لملأقاربواباحةالاولى

اتكبماحْوووبناتكما!هاتكمعلبكم!رهت"وبلءزيقولحبث)3(الخوولةو

.065-9(6صقطبسيد:ا!قرآنظلاكفىانظر)1(

ص-651ص5بقطبل!-بدال!راَنظلالفىكتابانظرإ)2(

.،65-3ء9!
..،13،إصْالهلاكدارالا!لأبمحقائقاءتادا!حمودعبالى)3(
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رضعتكماللاتىوامهاتكمالاختوبناتا،خوبفاتوخالان!بموعحا!كم

من،حجموكماللاتىوربأبكمنمسانكموا!هاتنالرضاء""واتوانكم

ء.وحلائلعيغجناحفلابهندخ!تمت!ونوالمفانبهـندخلتماللاتىنمى،ئكم

الإ!انسلفقدماالاالاختينب!نتبمص-اوانأصلابرمهـنالذبنابنائكم

تتوف!ماا،سرةيهـتىانالتحريمبهذاوالمقصود)1(ر!يماغفررا3،ن

ويحق!تالاجتماعيةوالروابطالمحمةاواصرتقطعقدوبغضاءخصومةمنله

تاأوثكماللاسرةفيكونبا-قرابةيت!كأقانييكنإمماوالنمبالمودة

.(؟)عنهابعيدان2د

فجطه-بشراالماء!تتإقالذىهه"ذلكفىوجا!عزبقولحدت

.)?("قديراربكوكانوصهرانصبا

ا،سرة-إصلىاحترامالابناء"نالالرةنتاجعاكاالاسلامفرضوقد

الدنيا/فىصحبتهماوحدسنإريهماوالاحسانبرهطوازوموالامالابوهما

حتىوذلكالسلوكاوالايهانمناللهبرضىماتيرعاىكاناولوحنى

حالةفىوجنةالتنبابفىراحةفانها،ا،-هـةخامففيلةانسانكنىيحسى

الضحف.والتن!يخوخة

1!تاحيثعبادتهبثالوالدينالىالاحسانالاسلاموفحولذلك

يبلضتاماأحس!نا1"وبالوالديناب،1y5تعبدواالاربكوقضى))وبلعز

*(قولهحااقىوتف+هـههاولاافل!اترلفلاكلاهماأواحدهماالكبرعندك

ربيانىحَممارحمهماربىوقلالرححةمنالذا!جناحلهمواخفضكريما

!!ىوهفاأمهحطتهبوالديها،نسانووصديا))ايضاوقال)،("ححفيرا

جاعداثوأنالمصيرالىولوالدبكلىاشكرأنعامينقوفصالهرهن

الدديافىوصاحبهماتطمههافلاعربمبه!كايسمابىتثصكانعركما

!رماامهحهلتهبوالديهالانسانووصينا"ايخاوقال5ْ()"مهروفا

.23-؟2:النساء)1(

دأث-حصونهوباطيلا،ل!إم!حقاشهت:العتادعباصمححود)؟(

.913ص:االهلالى

.ه،:الفرقان31(

.11--13:اءإلامسص11َ((

.ا،:لظمان/1!(
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أربع!تْاوب!اأففدهبلغاذاحتىن!هراثلاثون،لهوفم!و!كللهكرها/ووضعته

وار!والدىوعلىعلىأسممتالتىنحمتكأشكرانأأوزعفىربىقالهنة

منوفاىاليكثبتاذىذريتىفىاكاواصلحترضاهص!لحااعول

.()1"المسلمين

الا41جمة:ال!قيدة-خامسا

وعىاللهخلقهمدْذقدبمةطاهرةالان!حان!الجافىباللهالايمانوب!د

ماتالديفتةالنزعةصذهتخنل!فوقد!باتهحلب!عةمنجزء3نفسهفىطبيعة

.)؟(لاخرعصرومنلاخرجياط

عاقىعبإالتىالالهةبأنتءهـنالرومانيةالدولةفىإدنبااالطبظ،تكانت

بكئىاسعتولهذاذاتهافىحْيرهأزليةأبديةالقدرةحظيهة4"رفصيهركاننات

هناومندنياهموأمورحيانهمفى)هموالمصونةمنها،يةالحيطابفىطاقانها

والطرفثالولحائلبكافةالالهةهذهلارضماءط!اغاتها!لتبذكأنلابدكان

للالههت!سيمها3انوازاحاتهاوتخافىالطبفات51صتتيرْاهبماتحظىحتى

.)3(لذلكاعدتدينيةطقود،،وفقلهاالقرابينوتضيمبالتعبير

تلئةتعيدهعهمانرفمهارغماروماسْىاالمجتهعفىالعاياالطبقاتوفى

فى!وتخيلتهالغهوف!يتنوبهاعلص!اَلهفىتعتقدكانتالص،بقةالطبقات

.)،((جوينر)الالهصورة

وكان(مارص)لالهاهووخزاَحمبودوحدبدالمعبواهذاروبجو

الحربائناءفىالجيوئنىحمايةبت!ثلىالذىالروممانىللشعبأبا(يعد

،.)5(الدييةالطتهوصلهتعدالرو!انيةالدولةكانتولهذا

.51-ا!أ:الاحقات(1)

الهربالناثهـون:ا!حديثوا!!لمالله:ذوفلا!رازقطعدد)2(

.16-15ص77

عبدءترج!ممةإرومانيةاالابهراطوريةدورتتتف،رلز.ب)3(م

أ.061ص:ا!16العربىالفثَراردخفاجةصتهرححمدثرودكتجرجص!

دورتتشارلز.بم!ةارلوه،كراطوريةالابالص،بهتاربحانفد!)((أ

.161!!جرجسعبدهترجهة

تئتارلزلم.بمرا؟مافية11برا!اوريةالاهفالساباربحانفسى)15

.؟16صدورت
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يعيههاالتىالديميةوصبالطةتحظماتىاالالهةمنكثيرهنالثانوك

.()5والمخيراتالذعمبعضف"واالذدبئالتنماكرينجمعض

بعض!لهم"تظهزكانتالتىالالهةهذهقدرةفئالرومانواعتقد

وكانلهاألهسباباتتلهسانعاجرْةعصثلهموتج!ا!ادصثى"اتثيرا!تىالاعاب:ب

ممتاسةحعابدالمساكنبجوارلهايظ،مات!ابالالهةهـماوءاالورمانىالررف

يخطئونكانواالنا!!نردرجةةال!ث!حنوخَاقت.الديرْ!ةالطمز!لىلاقامة

بتمولاالرومانيينالاعىلرجالهـنرجلذلك!إكما!اءتحيثها!صفى

.)1(ادمياتجدانمنلا1مدونةاىفىنبدانابلر

أموزمنحيرةفىاكا!الذبنلاوائكتال!يدتىدالمعاب!وكافت

الزوبفوهناكالسملهيدصأنبخافالذىالسناتوعفوفهناكحب،نهم

،المادىالعونيطلبالذىالفقرايضاوهناكزوجهاطلافتتخىالتى

)؟(5والحهايةالالهةمنالعون!الدجمنالمكهنةال!يهرعونءههىلاكل

عدةالدياسْةهذهواحترامقدلىيةعلى4ا!رومالْبالدولة!اغخلتلقد

الديانةتلكف!ثلواالعظامةالاباط!عصرهوجديدعصرجاءحتىقرون

)3(1.ذاتهالاحبراطورعبادةاى1

أغلقتحينوالعطفللرحمةرمزارومافىرالاحبراطعبادةاظتو

..البؤسهـاءعلىوالهوانالمذلاواناوأنزالاهوانواالكحىوةعاكاالاوب

التىللتهاثيلوالطتهوسىالدي!يةالتنعائريقيمالروصانىالشعبظل

هذهظلت.الفقراءوأكواخالاغنياءقصورفىالجدبدالا!4قوةالىترمز

بلعليهاالدولةاتنرفتمعابدفىالرومافيةالدولةربوعبينمفتتنرةالدبافة

.)((والكهنةالموظفينوعينتالهياكل)هاأغا،تذلكمنأكذر

يحملونالمعابدالىفجاعواعهيقفجكلهـنالن!اصالديانةبهذهجذبوا

.!163L-،16صقنئارلز.بماسابقاالمرجعنف!ى)1(

...،16.!تتشارلز.بمالسابقالمرجعنفس)2(

.165صتف!ارلز.بما)!سابقالمربحنفس)3(

طبصة:ا)وسطىالعصورفىاوربا:ءطشورافقاحاءبد!!يد)،(

.؟6صباالمصريةالنهضةمكنبة5891اولى

.(6،-63صا)وسطىالعصورفىاورباالمربعنكس)5/
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اذ\صباعليهميصبالذىوالمذابالقسوة"نوخوفاللا!4تةرباالنذور

.)1(عبادتهعنتخلفوا

ضماعتسخطهموموجاتصرخاتهمولكنوالعطفبالرحمةطالبوا

الحائطبعرضوضربواربالالهةبحياتهمكزرةالىفتحواوامنثوراهباء

فسبوهاالالهةعلىفتطاولواحدودهموتعدواالانسالْب"وأ"بادىءالقبمكأ

وروعتهاهيبتهاالمعابدفقدتوبهذاولحاطانهابمالدولةيهتيواوامولعنوها

القديمالديحنىمجدهااستردادعلىقادرةاديانةاهذهتمدوامالروحية

يسطيِجديدفجرالىالبصائرفأنمتاقتا)رومانيينعضولعلىوتأئيرها

.)؟(ومساواةوعدالةبرريةمتنرقفورالى!ياتهـمظلاملويددعليهـم

الئنعب!لدىالمعاناةقلكأدصتفاواالذبنا!فلاسفةجماعةظهرت

البننيهفهدمتالرومانعقولخدرتالتىابراقة1بةLاتافاهـفتهممْنئنروا

ذاتها.،نةالدبفدسيةمنإبقييئا

الرومانيةالدولةفىأخيراظهرقدجديدلونفهناكهذاكلورغم

إرومانىاالئنعبعقول!لىمى!طرتالنفدييةاليونافيخةالفإسفةمنخلبط

.)((عنهودافعالشعبلهتحهسجديدافكرافأخرج

لذ!،اله)يهوا(الالهصورةلناتوضحالمقدسةفكتبهـ،اليهوديةاما

صورةوهوأط!ارهفىغرببا!4وهوج!يعاسالبثدونوحد!مالحرائيل

وهمبهميم!تأرررفهوالو!دانيةصورةءنوالالهـة!صورعنتهاماتختلف

للثمهى!رويدعوا-ضاواالغضبمريعانهصفاتهمو،نبهيسظْ+رون

يأخقمنتمتمغيورسلمواله)جنراك(!رباَلهف!وواحدآنفى4وتقدض

الاخرىللالهةيمكنولابهمالنطَ،يةع!ىقادروانهالاباءبذنجاالابناء

.)5(وأنتقامهسخط""نتحميهمآن

الكتبصعالم:التربوىإف!راتصاور:"ر!ىهـ!ددكتور)1(

.152-511!لىمر!ىلصءدالىساب،تإرجعا)2(

صالتربوىالفكرتطور:ممسلسعدإهـ،دف1الموجعنفر!)3(

152.

دارخصومهالاسلامواباطيلحقائق:العقاد!حهودعباص)((

.36-35صالهلال

لأ!مء-طارسايقالمرجع51(
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عليهمفيغضبيثاءونكهاالدت:،فآويفحدونيخطئونا!سائيلبمْو

العقاببهميوقعابرموا،واذاعنهـمفرخسىاليهفيلجئون)يي!وا(هالال

فعلاغريبآله،عنهميصنهحاوأف!حقهمفىخطئهعلىفيندملهفيبكون

،)1(واحدأنفىتفىء،طعنويرضىثىءكىناقضوافمالهاحوارهافى

وبظهورها!رومانيةالدولةفىفج!هـجديدظهرالمسيحالسيدوبظهور

،وصارتاليهوديةالديانةفيهاوتحجرت،الدينيةالناحية*تاجربتأرضفى

اتصهروبالروحتسموأنعلىقادرةغيرفيهاروحلاجامدذاح!قوسها

الضيمالىالروححياةانيهوديةالديانةالىلتردالمدميحيةفجاكتالوجدان

.)2(الاسرائيلى

علىتقوملاجديدةدعوةالىطويلةفترةمنالناصاتصلعلقد

ا!بعض!يخطىءوقد،الم!يحيةهىالدعوةهذهوكانت،والقوانينالشرائع

نشاُئدينانهبلوغوانينهالمنصاقعلىدقومفلصفيانظاماالمميحيةأن

.)3(الخا!قمنبغضبالعصاهعدوبتوروحيةبحياةيبثراثهـتبلاد

المنامومى،نقضجئتانىاتخ!والالتلاميذهالمسيحالصصدقالكما

تزولاأنالىللأمأقولفالرقلاكهلبللافضضجئتحا...ا،نبياءأو

حتىالناموصحنواحدةنقطةأوواحدحرفيزولْلاوا،رف!السحاء

.)،("الكقبحَون

أممطريقالى"لهمفائلااسرائيلبنىا!ىجذةتد1وجهوقد

خرافالىبالاخرىاذهبوابلتدخلوالاالسامرينمدينةوالىتهضوالا

.51("الضالةا-هـائيلبيت

الفكردارالمعاصوالانص،نالله:عبودالغنىعبددكتور)1(

iفبراديى!لعربى % VV98:أولىطبعة.

حمبعةوالقراَنوالى!نجيلا)ت!راةفىمححد:احهدخليلابراهيم)2(

.08ص:ا!ربىاالوعىمكتبة:ثنية

ا!ثالثةالطبعةالاللامفى4تماعبالابالعدالةةطبسيد)3(

.7-6ص،؟791هـنةالمربىالكتابدارمطبحة

.-5116:الخاحمىالاصحاحا!-متىانجإلالجدإدالعهد)؟!

الفكزدارالمحاصروا،نسانالله:عبودالغنىعبدلهكتور)5(

tإ!AOحلبعة-بى42 I 6r- : i Wl..

رالمدميشصة(3ألالحلا-3ة
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ونظمهاوث!رائصهاالجامدةاذبفهاقوفهناك،الروحاليهوديمقصكان

منجاءبمانهالحياةفىوهدفه)1(الد"وهـورىالمسإحالمىربب،ءماوهذا

مقابلبدونل!ويففرخطاي!اههـنلينقدهنتيجةننهلهليهومالانسانأجلا

.)2(ال!مواتحل!هـتالىوبتموده

كلامعلىأعترضفنفدإ"اابنأوالهأنهعاكمادعوتهتقم!م

أيهاعظيماضلالاضللنملقدأذكم"بةولهأسققباوه!جمماائلهبنالاسر

نالهذااخشىوافىانسانوافااللهأ!نونىدعوتيلافكمالالحسرائيلبون

العنالغرباءلاستبعاداياها"لطماشددبوباءاتسةاإدبذ"بااللهدترك

.(3)"لعنةالفبهذاا!رأءمالذىالشإطان

علىهواطلقهاانماوأالمسيحعاىقا!هـةليستاللهابنوتصميه

اللهابناءلانهبمالسلامص!اذسىطوبى"!الْ!دببالثهمؤمنكل

.)،("يدعرن

القديماوالجديدالمهدكانهـواءالسماويةالكقبجحيعاجممتلقد

01)5(طلعتهتتحهللاالارضوانب-وىانيحكنلا،(الله"انعلى

المسيحيةألْىالالهىالتجسدفكرة2تجااينهـنائىوتتسا

فكرةليست"الالهىالتجسد"بيكانالسهولة"نهذاع!ىوالاجابة

ليعبدوهعنهيبحدونالذىالالهءنالبتنريةلف!رةتطوديى!وبلجدبدة

.(6)"ويحبوه4الدتقربوا!إتطورابالالهبفوتص

الفكفىدارالمعاصروالانسانالله:ءبودارنحنىءبددكنور)1(

.19.ص.em,:أواىحلبعةالعربى

وجع:تأليف:المسيحية،نةا!دصحةفىالعشايةالبراهين2()

النصى!!انظر)2-اةوالتسحونرابع11افصلا:برنماباانجيل)3(

1.،60:الخاممىالاصحاح:امتىانجيل:الجديدالصالد)،(

الفكزدارالمحاصروالانسانالله:ءبودالغنىعبددكتورا)5(

.-3!صالعربى

المكتبةمن،رقمالعذراءمنالمولود:بررةادرأهبمالةمص)6(

..المقدمة،-؟*فيء791بابقاهرةالمحبةمكتبة-الاإهوتب"
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حدأيضعانلابدَوكانالهربيةالبزويىةث-بهفىالالهحلامظهز

يردوأنالآخرىإلأفكارحنبهااتتلطممايتلصهاوان4الا!وهإةلف!

لهمودوفح"إجنالعارب)!ألىو!دعوهمالصليمةفطرة11ارىالناص

الىبهدىيئنبز*هوالناصكسائرافمى،نالدهر!ولءبداللهبنمرمدأن

علىيعحلانلابدوكانإ!ا)اخلالاوا)باطلحنويحذروبقذروالرشدالحق

ويشْعا،لوهيةمعنىويتنرح4إبتنرباالنفوصمنالأونانعبادةازالة

أناتثبتالتىالدلائل"نكتيراودوفح))ال!4"ءنفدَارتهـمبتطالفاص

عبادتهتجبالذىوتعالىسبحالْهالحتئهناكوأنباطلةا،ونانعبادة

هما:بزسيلتينوذلك

النظريه:الوسإلة-أولا

لابستطيعبحيثالفائقةبالقدرةتتصف"ا،لوهيةانالك!-يمالهرأنيوضح

وتعالىسبحانهاللهخلنفهمماشيئايخلقأويقلدانا!وجودفىحاكانن

هليحييكمثميميتكمثمرزقكمثمخلقكمالذىالله"وجا!عزا!قاوحيث

)2(."يتنركونعماوتحالىسبرانه"ثسء"نذل!مبفحلمنثركائكمحن

11يخلقولنااللهدونمنيدعونا!ذينان"وتعالىسبحانه"وغال

ضعفمنهيستفيدوهلاشيئ!الذبابيسلبهموانلهاجتكعواولوذبابا

.)3("عزبلقوىاللهانقدره!فاللهقدرواماوالمطلبىبالطالمب

علىتعودوالأصنامأ،وثانعبادةانالكريمن7الترأثبتثم

بنطقأستخفافوأنهاباطلةعبمادةصىوأنهامميننفعأوبضررا،نسان

نبأعليهمواتل"*جلعزقال!؟ثالانسانيةوالفطرةالملبم!العقل

عاكفين.لهافنظلاصناما"لْعبدقالواتعبدونمالاُبيها!قااذابراهيم

اباءناوجدنابلىقالوأيضروناُويبصروكموتدعوناذيسهعونكمصا!اقال
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.)11،"يكعلونكذلك

قادتاللهانليثبتوالحياةالموتظاهرتىالكريمن7القروخحثم

قادراأونفسهعنالموتثبحببعدأناحَائنأىيستطيعو،ذلكيفعلأن

2حاجالذىالىترىالم)«وجلعزقا!حيثا،تهـبنخاالحياةيبحثان

ويميت،يحيىالذىربىأبراهيمق!اذاولكالهااناهأنربهفىأبراهيم

فاْتهالمشرقمنبالتن!مسيأتىاللهفانابهـاهيمق!واميتاحيىا!اقال

.)2("الظالمينالزوميهدىلاواللهحَف!الذىفب"ت،المغرب*تبها

الظواهزرويةخلاق!تالاورهيةقضيةاللهفاشنئىآخرجانبمننم

الثسىخروجذلكمثالفيهايتحكملأأنكائنأىيصتطيعلاا!تىالطبيعية

القمروظهوروالنهارالليلوتحاتبالمغربمنوغروبهاالمئنرقحن

.)3(والنجو!

مظلمور!همفاذاالنهارصنهنص-اخأش!يللهمواَية":تعال!!كقوله

/.إ،("إ!ليمأالحزيزمدبرذ!لهلهالمستقرتجرىوالثممس

الانساتعلىادثه)نعمهاالتىالنعمخلا!منأيضاا،لإهيةووضح

الهيقوقحيثلهيمطيهااوعنهييفمحهاأنأنسانأىيمتطيعلابحيث

السمعلكبموجعلثمئاتحممونلاامهاتكميطونمناخرجكمالله4"ا

ء)5("تشكرونلطكموالافئدةوالايضار

يوجههاانهالانعمانتصيبالتىالحوأدثتلالْمنايضاووضح

فىالضاليستفيث!منذلكاطم!اا،لوهيةممنىلفالمص!!حاقوجيها

وهو"تعالىكقزله(11اللهإلاله!فبكمافلاوتمالىلحصبحانهبالحهتافيحر

طييةبريحبهموجرينالفكافىبختمم!اذاحز،واليحرا!ب-فىيسيركمالذى

.،7-ول:الثممرأء(1)

.1:57!بقرة)2(

،903ص:ولاللأماقثراتصة:لاسى،بعزتححهد431

.38-37:يمى)،(

ه8!:الفحل31(

-.؟إه:بحب؟!بهلص!دالقرآتظلرأءئافظريى6(
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أحيطأتهم،وظنوامكأنكل*تالموجوجاءهم،عاصتربحجاءتهابهاا،وفر!و

منلتكونن!ذهمنأفجت!فالئنتالدبلهمخلصيناللهاد!!؟بكم

.(؟)"نبكاسلثاا0

الارهـهيةببنالىبالاثاهـةنبههذا-با!ب!!الكريمالقراَنيكعفولم

نأماكائنرشتطيعولااللهوصفاتاْ!صاءبأنه!افيالف!م!ممقفى/ودح!

منالثىءبوجدالذىصرفالخالهت((الخالهت))ذنك"ثال4نف!ىعلىايطلتهها

نامعفاهامنيعتبرولابهاالقياماللهغيريعتطيعلاصفةوهذهالحدم

فينفخالطيركهيئةالطين"تيتإقكانالمىلام4علبريمم5بنعيصىانايقال

قه-غفالتىالاتةاكملنافاو.خالقاتصسىي!!نوب!ذاحليرافإيمهـنفيه

اًجرىالذىهواللَهأنهذا*تويفهم"اللهباذت"قالتحينأنعترض1

با!رلالتهصدتعاىئف،!دالذكونربم5بنعبسىدبعاكاالمعجزدهذه

"ردمبنفعيسىشىءءت!-!!!ا!مع!ناصذحااسقنالاالخلةلاْ.كدنة ..-.-وصا-صالاهـ.

وعلىتهقديرافقدرهشىءكلخلقاللهلكن،أدنهثذنوحدهالصببرا.خلف

سْوعاوليساللهخلقهال!ىالطىا!مثاال!هـ!اىخلهتوعبسى،مثاق.خيم

يركبن11بستطيعالأنساناتأخرأنىقابءوقوف(T)فثعه"نفريدا

فىكماجديدانهطالتحدثأمئياءبينيؤلفأوجديدثمماءصنعفىإلامتياء1

صذاكلويمصوالتصويروالنحتوالر!موالكلهةوا!قصةالتنعرأجادةا

ءإ4هذاأنوتةول،انصفاتن5ذلكغ!أا)كماحبدعا!،لتاوصا!بهخلمتا

هوالمصوروارسامفا،عدممنابباداوقيسالاعظمقJالت،لفعل.محاكاة

لايم!تولكنانهإووافرشاتهاوبفامهرنْمةإواعلىيا?الاتا-صويفخلالذىا

روخا.فيهايحركان

.،(الخالتهيناحسناللهذبارك"فف!4ءتاللةا!قاو!د

ن"روحبلاوهونابيئ"نال!4لخلقتضإيدهويدعونهالذىفالخلهت

01)1(سبقمثالغيروعلىبروحخلقوتصالى"بحانهفالنَه،أخرى!فا!يذ

.62--06يونسى)1(

؟32صالثال!ثالجزءالدينعلوملاحياء:الىالضخاب3انظرا)2(

؟هـة62،صقظنبلسيذن3القرظلال!فئوكزاب-325الى1

96!أْ.-6(فيصآنارتظلاللْىْقطبسيدكتاب)3(افظر
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الاسلاميةالعصدة!العهلالةالموسعبة--ناثا

رلهمولعلىالكم-يمالقراَتأ!ز"!هى4الاَلهتإقدرةاخصائص!!أوا!أن

3املاااعجاشجحعياوالعرب!هـبشاأ!بزبحيتاوالسلامالصلملأةهـايهالله

ننت:حى،اعجازهاحيثمنن2القرممانىأنا!!إما!وقالوقدوححنىلفظا

"و!ممعانيهتمْتهىلافيللأمهيشْهىلاوالمتكلمالمنحَلمصفةالكلام))مفولهفى

كانواانطالبهمبلالقرآناعب،زفىن!فإر1د!وىعندادفبتوقف

الةرآن!واستمرياته7!نآيةأومثلهمنبسورةياْتثااًنيستطيعون

لهم:نخالحتىتحديهم

وأدعوامتلهمنبسورةفأتواعبدنااعىنز!نامياريبفىنتموانء"

مأنقوايفملواولمنيفملوالمفان،صاثقينك!تمانابخهدون!تثهدائكم

.(ا)"إلكافربنأعدتا!جارةواالنمالىوقودهاالدتالنار

تمعافتحدىمنلديهماللغويةالامكانياتتومْررغميستطيعواولم

النبوةادعوحمنالحَقاربعض!،ولولصد،اَ!ىالقزالاعجازوهىالالوهية

فئقولهومجاراةالقرأنتقايدوسلمعليهالا"صاكماار!ولْاوفاةبعد

واهل!اتبماعهمذلكعليهـمواستنكر،مر،ولت!مذفلحفاملسوربعض!ا

.)2(منهموالمقربون

والسلامالصلاةعليهرسول11أميةهىالاخرىالعحليةوالو!يلة

ويأنى،والمكتابةاركأراءةيجيدوناشذصنفيهاوضأيضااهـيةامهفىنتنماْوأنه

يحملالكلامهذاالبتنر/ثممجاراتهعنعب؟اَف،!رويقولالسلامع!يهالرهـول

منالاخبارتلكتملمأندثنلوالمستصضرlollوغضاياالص،بقيناخبار

الذىكلامهمثليقولانغيرهو!جزالرهـولاميةفكانتمعلماومِدرسه

أنىأنماكىابثرفملمنلبم!!بهيأتىماانعاحماردهيهكنلادليلايقرأ

.03-28الب:رة(1)

.5؟(صب؟ن6القرظلاتفىقطبلىيدانظر)2(

فئ،نالاسد!وال!الما!لهشرمْاإفذوحاابوب،!محمدهـرالدكت)3(

ص-المعار!-1)-الثمالثةالطبمة-الفسلفيةالمكتبةومنا،لصؤمىالفكر

.(،5ص7591حصو
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حدثتْألتىالكبرىالمعجزةهىبلالمعجزاتاهمالكريمالقرآنكان

ولىبأ"فهىوثمانياأولالرسالنهاثباناوالسلامالصلموةع!؟4الرسوا!دعلىب

انلهأنأىا،صطفاءوهوا،لوهيةْمعالْىمنبهعنىالعرببموعلاغناع

تغالقبيلةبطر-نماتبطنهأصطفىث!مرىالاتاالةبمائلعلىلتهقبأحطفى1

!ليهاللهر!ولقالحإث.ادبطنهذامنادالا!.بغد"منهواصطفاه

م!تواصطفىاسماعيلاهيمولدابرهـنا!-طفىاللهان"والسلأمالص!ة

هاتمبنىقويشىهـنواصطفىكلريتف،كنانة"نوأصطفىكنانةالهماتيل

الاصطفاءهذاأنوخحوف"تصارمنخيارفاناصاشمبنى*توأصطفانى

ماراوجاهلهمنعلىيته!قفوايسىافالخايراهماعلىيتولقف

.)1(سلطانأو

يأتى:مانمتخلصالسردهذاوحن

الن!حيد:-أولا

كئى!نسبهوتعارىسبحانهاللهغيرمنفعلىاىتىمعناهفىوهو

الرتافعالاْنيتضحهذارمنتنأنهبا!الحقوصثفا!اطاالىالالأف

كانولزمدعدداوليسواحد)الايكونلاول!ذاتا!تهما3ا!فىحتفلغلة

سبحانهالحقانايضاوالتو!يدخلقههـ،!لفىأف-،لهأثرتلمامتعددا

يكن!ولمبولدولميلدلم..الصهدال!هاحداللهص!قل"تنىء"نينولدلا

.."احداكفِله

:،اسهالاا-ثانيا

-ا!دودا-اوكأحيم-ادر!من:هـنهـ،ا!ماءلا!قانالةرآنبين

...الحكيم-الجبار-المنعم-رالمحمو-البارىء-الرؤهـتالخالق

كقويرجصوابمافعالمهاوبتهص!وابهايقطتمواانالخلقعلىيجبوالتىا)خ

!جتمعة-مخ!زقانهاماماكأالخامو!!هد9ترالتىوهىتأثيرهاالىرالاص

حفهوم!والعصاةوالمؤمنينوالا!إ،ءوالرياةنا!ء"نموقفهتحددكحا

ثوالثداتثانيةطبعة.ا!رسوكن5قب.صاتذطب)1(*حيد

2،.صر
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.)1(وف!يتهالخلقبدءمن

:تفال!ا-vلذثا

والبمر،والسمعوالحكمتالقدرذووالاراددالصلممفهاصفاتللحهت

هفهكليتملمانمالالحد1لمنهجدارلهىأومعلمكلعلىويببوالكلام

!!قحافلكمثالالحقخلهتةيحاوامثالهاالصفاتاطلافويعرفالصفات

الث!هسخلهتفالمحلشةاا!تقدر-يعرتانلهفلابدالشم!!الىينظر

.)؟(سواهاوما

س!6ثة:الر-ابعار

وكىاالدماويةالرلحسالاتنهايةبانهاالايحانهىالرهـ،لةفىفالمقيدة

وضثوالممنةالترآنوانوالانبيماءالرلولخاتمالمصطفىوبأنوتمامهالها

وجانخهالازماناومكانهفاكيبقولماربانيةاوالنواهىاليةالآلامرا،وكل

تتبيتخلالمنالاجتهادبابمْتحتمْتهدذلكومعاليهيتفيربهاالرلاشة

.)3(ال!كيدةهذه

:ألافَرايولم:اسادسا

فتقئه،غكرةتهـاودالهدموفكرةالأر!راع!كماالأنسانهبوطمنذ

تكوينهمعتقنقلا،نهايرفضهافهو..ذهنهوتشغنى4ننهمىوتششاراحته

هذافْووجودهبحياتهواعتضادهوا!ساذيتهبحب،تهوالأعتكأاهـ،وخبيعته

5)1،(الزائلهالقصيرةالحياة51ص"نابعد"لحكيال!شن

الله،منحهاالمنىطاقانهبكلالفكرةهذهديئبحأنأالأنص،نحاوللقد

..!ص2بالبوزيهالةيملابنالسالكينمدارج)1(

.8(ص!الرلول*تقبسات(سابهثمرجع)قطبمحهد)2(

بإقالالوهيةقضيةطَوالانسانالله:الخطيبالكريمعبدأ)13

101.-!801ص!ا71!-العربىالنكرداثافيبئاحبحةوالدينالفل!فة

طبمة-بمصالمعارفدار،القيامة"ت،عدقطبسيد)،(

.(1ص:فا*سة
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عفهنبحيبعدانتكفىلاقوةمنالوجودفىماانبفطرتهادركولكنه،أياه

.)1(اليههـينتهىالذىإصإراا!!إ

ابليصاليهودخلطضعف)؟(الخلودفكرةامامدم6البثريةاًب،نجدولهذا

وتحالىمبحانهالحقمخالفةعاكاوحرضهفذلهضهفهموضععرف.!جمن

ا!قا.وتعالىسبحانهقالحيثوحواءدم7لهفاستجاببنكرته:وأغراهما

"..يبإىلاوماكاخلداثجرةعلىادلكهلء)

الاروأحتنالخخلالمنتبدأوالصينيينالهنودعندالتإودفكرة

هذاخلالومنخر7جسدمنالمروحانمىوتنتبالموتالمجسدفناءيتم-حتى

.31(ضالاا!إىالحياةتتج!دأ!الاندقا

الهنودااعتقادعنتمامايختلفالتاودفىفاعققادهمالمصريونأما

أستقرازواخصبةرْراعيةأرض5!!تدا!بهناختتإزمصرلأن.!الصينيين

العصوراقدممنذالعالمفىحكماناىحنالهىبهتحضارىيمدموبها/الحياة

لاتحقالروحباْنعنهاتخنلفوإحَتها،الهنودقيدةمنقريبةليست"فعننيدتهم

الأديانبعقيدتهامصر3سبقتولهذامستقلكيانذات!انهاأخرجسد!

الحطممقاومةفكرةوهىالموتحنالبعثم3ا)روحخلودفكرةالىالقديمة

ضفافْعلىالأولىحضارتهبناءالىالانسانهيأتالفكرةهذهخلال،ومن

.)((النباط

ا،خرىالحلااةبفكرةتماكامؤمفونوالمصريونالعصورأقدمحنذ

وان"حعاوالجسدلاروحأبعثابأنأءتقدواافهـمذلكمن/أكتر!وبالبعث

وقضاياالقراَن(الثاطىءبنت)الرح!نعبدعائشةالدكنررة)1(

15101!ق:ا؟7!بيروت-للملايينالعلمدار-اواىطبعة:إلافسان

داز:المعاصرةوالحياةالآخراليومةعإودالففىدا)؟(دكتورب

.18صالحربىالفكر

مرجعالمعا!هـا)سانوالافاللهعبودالغنىعب!رثكتو)3(

.صه(!سابهت

السطبهتالسجعنفسى)الآخرالبوم:عبثدالغنىعبةتكتثر)،(
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.)1(بهصلةعلىلهىتضاأفانهاالج!ىدفارورتاذاا)روح

41!تاصةالمصريينالمتدماءاومJظيهـتإبعتْواالخليه!دفكرةخلالو"ن

الرركةهذهوان)؟(وغيرهاوالهندلةالطب2،المقابروبناءالجم!دلحف-!

ذلمثاادى2وبالدينالعلملأنصالاندينرجاا!انترافتحتحَانتا!طمية

.)3(ورياضىوفلكىبوطبوفيلسوف،حالما!كما!تاخهوراىا

فىامادىشىءكئىأنو!والاغربقوإى4المثالبافلسفةاجاءتثم

عا!مفىمثابهنظيرل"ترلهالحبىاصأكأتراهانالحينقسنطيع،ةالحب

عالمفىموجودةافلاطونالفياا!ثفذظرفىوالنفلىبح!!ولابرىلاالمثل

والحسالجسدلا!جابيرجب!اولابالنذ،كأا!قائهتا!اىقتعرتوأفالااكلى

عمالماكااتفارقهثمالمادىالبلحدينحلقكماقترلقلاخالدةوهىبرالثهـوة

فكرةالماديونعارضوقد،)،(والارواحوالملائكةالا-بابمعلتحياأعلى

المعنوياتتسبقوالمادياتاروحيةاالحياةتسبهتعمْدهمفالمادةهذهالمثل

.(5)والنهايةالبدءوهى

الطبيعةانبممنىالطبيعة4نتيبجاءا!فكرانبرىماركسفكارل

ن"صورةالعقلوانوجودهتحقيقعلىوعطتالفكرابرزتالقىهى

العقلرفعتالمثاليةالفلسىفةبينهاالحولىهـنحالهةوهوالسعادةصور

101)6(ذلكمناسمىالى

الفلسفةبينالالموهيةغضيةوالانسانالله:با!خطبالحَريمعبد)1(

.013ص!-ا71!-الهرجمماالفكرداروالدين

.!؟ص(سابق!رجع)ا،َخراليوم:عبودالغنىعبدد.)2(

rJ)العلماءوانحرافالماماصالة.المنوفىابا!فيضمححودالسيد

مصر-النهضةدأر-وا!!اموالفلمىفةإدبناوحدةوعةل!مو"ن(ر!م

.6ص-ا!6!-وا!نثسللطبع
,t)الطب!4-سيناءابنا!رفتصيخالتف:العتأد"حمودعبا!لى

!!-67!ا-بهصرالمعارفدار-اخرألاسلةن465رةمالثانية

38-.).

M

.33!!الاَخرثمالي(لمابهت!-جع)دعبءال!كأعبادد.)5(

الاولييةصقضيةرمزضوعاذاتالا"انتطببال!زرمءبدا)6ا

-71.r
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التديغ!المهدلْىَلهذءرافلاْبذالهرأئبكبنْىادئا،تزالدونمأما

ىتأخذ-يففليحَنلمفاَلههمناالدفىيتحتقكان،الشرعلىالجزاءانونفهم

نبذواقدفهمولهذا(بز1)ابيالهمهـناللأجإأومف!مكانفردابأساءتهمنهمالشىء

طت!متهمبملاحعتتفقلا،نهاارللأمعليهمولىبهاجاءالتىما،خراليوفكرة

.)؟(المنحرفةالمادية

المسيحيةلدى(الجديد1).!هد)الاربعةالانابيلاسش!رفناواذا

"النعيم"و"الابديةإحياة"او(ارب(اوت5"ماالناليةالكلماتفنجد

الآخراليومهناكأنعاىتدلكلي،توهذه"الظلهه"و"الذ،ر"و"جهنم"و

معابيهمجدفىبأتىلىثفالانسانابنفان"متىانجيلفىنجدحيث

من.ان:!كما!ثلاحهتا.ءحلهحمىبواحدءاطبجازىو!يخئذملائكته

)3(."ملكوتهفىاتحاالان!ى،نابنيرواحتى،الموتيذوةونلاهناالنيام

غفكايدخلانيعسرانه:لكمأقول"لتلامإذهالممىيحالسيدويقول

ايسزابرةثقب*تبررمروراتابف،لكمواشولالسهاواتمل!رتالى

.)(("ال!4ملكوتالىغنىيد"!اتحن

حل!وتدبت(ونحيةالمبذظرفىفالمؤمئْرن

..)5(النارجهنمفىيدخلون

فانهمالعصاةأحاالله

الاربعةالاناجي!فىوحقيققهالملكوتهذائنكلعناشارةاىنجدولم

النازجهنبمفىوال!ذابالسماواتمل!-تفىالقبمعنان!ارةنجدولكنذا

متى.لفىانبوردتا!تىالنصوصهذهوحنها

بمصر-المعارفدارالقرأنفىادغيا"فحتف،هد:قطبس!د)1(

.03صخمامسةحلبعة

.241صورظبل!بدارلابثالمرجع)2(

.A-16:5الاصحاحا-متىانجيلالجديدالعهد3()

.11-01:!االاصحاح!تىانجيلإجديداالحهد)،(

-!ارقم-الحىاللّهابتالمسيحانت:غريصهـرلىالانبا)5(

---العربىامالعادار"طبحة-ئديةْ!والهاللاصهـثإ"المباحثللسلة

!.!2ص-ا!57رأبخبر
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معهالقديسونالملانكةوجهيعمجددفئالانسانابنجاءومتى"

فيمب..الثص-ببميعأمامهودجنفعمبدهر!كا5عاكايجلسغحبنئذ

يمينهعنالخا-افأفيقيم،البداءمنالخرافاراعىايييزيما"يعضهم

ابىمباركىيااتمالبى:بمينهعنللذبنالملكدغول4ثماليساراجدا?نوا

عطتنت،فاطعمتهولْىجعتلانىالصلمتأسس!نذلكمالمعدتا!امحوأورثوا

أ،فزرتمونىمريضا،فحَسيتيونىعرب،نا،فاويتهونىريبهـاتكدت،-فستتمونى

ننانلين:حبنئذارالابربهفيجب"ارىفأتيتم3

ومتى،فسقيناكعطشاناأوفاطعمناكجانعارايناكمتىب،رب"

وأمريضارأيناكومتى،فكصوناكعرياناأو،فأويناك!ريبارأيناك

فعلتحوهانمَبما!كما!ولالحق"ويقولا!%كب"فيجب؟فأوبتكغريبامحبوسا

عنللذينايضاعفهيضثلثم..فطتمفبىالاصاغرلاءهؤا%ثتى.باحد

وجيذأعتهلابلإصالمهدةالابديةا)فاراىانملأعإديئ5ياءنىاذ!بوا"البهـ،ر

تؤوونى،فلمغريباكفتتصغوسْىفلمعطتنمت،تطعمونىفامجعت/لافى

همنهيجيبرحينئذفإمو!حبوساحريضاتكصونىفلمعريانا

قائ!جمن:ايف،

لامحبوأومريضااوغريبمااوعطثافاإوجائعارأيناكمتىيارب"

هؤلاءبأحدتفملوهلمامحمبما!كموللمأةالحققانلافيجيبثم؟نخد!كولم

حياةاىاوالابرارأبدىعذابالىفيمفىتفعاوالمفبىالاصاغر

.(1)ابدية

الاسْجدفلمالمسيجينلدىالآخرااليومعن!تبماالتعرضنالو

يسوعالربنصبلقد"عربقوريوهـ!الانباةول"نهامردودةفليا"أقوالا

المؤم!يئميتولىانه6ا؟تراي!!مافىالموتىسيقبمفياته!وانه،ذأتهال!

معهأليحيوسعيدةابديةحب،ة1)!ابنفم!4رميحهمبانممص!تهإجنوالص.به

،.2()"فهايةلاكاملةسعادةخماالابدالى

..؟-512؟ا،صحاح:متىانجيل:)وجديدال!كدا)1(

اللهابنالمسيحاشا(لابقرجع5):صحربفوريو!!نجاالاف)2(

..57ص.الحى
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مصوزانهفيهتحسعرضاالاخَزاليومبعر!لىال!هـلما!ذرآنعنى

عيثهفيهتعيثىأنك3أوالنفسىبهوتحمىالمينفتراهدبىهبنصهِقام

جلدلهويقشعراليومذلكهولمنرة1تابثقافيحقهتبهتتأثاكأنكأو،كاملة

فلهم-احماصااوعطوآمنوافالذين،وعذابولهْعيموبحثتمووهىالى!ملامية

الحقيد!-فىوأضحاليوم!ا..ونسييهاوالجنةوحرارقهالجالنارتن!ر

فلهمصالحاوعملوااآممْوفالذينوعذابونعيموب!ثموتوهـىار*للامية

هنائه-تنفاعةولاالنارفلهماللهولقاءاللهبأياتكمرواالذينوأحاالجنة

!حالمىكتولهالحذابمنلاحدفديةولا

((ريىهثراذرةمثقاليهملوهن..برهبهـاذرةحثقالب!ملفمن"

المختلفة.بالحيمار!،فلة"وبسيطواضحةالحقيقةهذه

باشحياذوتنتمىالدن!ابالحياةدتدأ4واتمرصورةن7الم!رانايم!اى

حدتحياتكددء"ءفدأكاملةر!لةفىانكلتشهرتواصلددونالاخرى

تعالى:رَرولههـبدثءجييلاداس!ت!ِفىوذلك()1آخرامالىلمحهِ

اناا؟مذكوراثبئايكن)مالدهر!ن!جمنالانسمانعلىاتىهل))

انا،بصيراسميعافجملناه،نبظيهامئناجدطفةهـنالانسانخلقنا

واغلالى*-للاسلللحَافريناعتدنااذا،كفوراواماشما!-أاماال!ىبيلاهديناه

يشربعينا..كافورامزاجهاكانخَأصهـنيثسبونالابراران،عيراولى

يوم!الاشسطنخاف!بلتبدأر!لةهذه)؟(إ،(تفجيرايفبرونهااللهعبادبها

اَخرتصوريحطيناثمالنارأوالجنهفىاحابهوتنتهىمذكوراشيئايكنلم

الحقةمحول.)3(الاَخرةفىمنهاالباشىتتابحدثمالدنيافىبدأتقصةوهى

وملته-فرعونالى-حبينوساطانبأياتنا+و!ىارسلفاورلقد"

فأوردهمالتنيامةيوم!قومهتثبم،برنيدفرعونامرومافرعوناحراف!تبعو

.)(("الموردا!وردوبئسىالنار

--المحارفادار:الكريماصفرآنفىالريا!ةةمتْ،هد:قطبس!يد)1(

.38-37ص:خاسةصالعة

.ه-األافسك21(

-.-6ب!فى!صأبرفبمام!ةيهـوممهِحالم-نقمرجعأ،!بميد31(

.11:ههِد1أ(
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الاَخرةو!شاهدالدنيامشاهدمنمزدوجةصورةيعطيشاوهرة

الله:.كقول

لْستتا!الجباواذا،فرجتالصماءواذا،طمستالذجومفاذا"

الفصليومماادراكوما،الفصلل!وم؟أجلتيوملأىأننتتالرسلواذا

نمْصا!كذللا،الآخربنتتبمهمبمالاواجنقهاكا)م.ذبينللم!بومئذويل

قرازفىفجعلناهمهينماءمننتا!كمإماللم!ذبينبوم!ذايىاو،بالمجرمين

نجعلالم!،للمكذبيندومئذويل،اقادرونافنعمفتهدرناهـ-اومقدرا!ىمكين

ماءواسقيناكمنامخاترواسىف!هاوبءلفاوأهـ+اتاا!ت،ءكنهاتاضالاش

الىانطلتهوا،تكذبونبهكفتمماا)كماا!ط!قوال!مكذبجمن!و"ئذويل،مْراتا

حَال!تصزلثررترمىانها،انلهب!تيغنىولالاظلرليتنعبثلاثذى!!

.(1)"إلىحَذبيندومئذويل!مغركأفه

كقولهعلاماتهامنوعلامةالساعةبدايةال!هـيمن6ا!نهرالذاضح5

-تعالى:

واذاسيرتالجبالاواذانكدرتالنجومواذاورت5الشمرقاذا"

النفوصوذامجرتالبحارواذاحثرتالوحوشواذاعطلتالمثسار

السماءواذانشرتالصحفواذاقتلتذنببأىمأ!تالمؤودةواذازوجت

؟)"احضرتمانفسعلحتازلفتالجنةواذاسعرتالجحييمواذا.!خطت

كللث:وبتول

فجرتالبحارواذاانتثرتالكواكبواذااذفصارتالسماءاذا"

.)3("وأخرتقدمتحانفسعليتبعذرتالمتبور..واذا

أيضا:ودذكر

ا،نساتيقولوالقمرالثحم!!وجمعالضكروخصفالبصربرقفاذا"

.)،("المفراينيومئذ

:لمرلهلاتا(1)

ا:يرلت!ثا(2)

ا:،نفطار1(3/)0

لأ::""،يرلةا(،)

:25

،ا..

:ه.

ا.
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المظيمالمشهدوعنالحسابىتصورةالكريمالتمراَنلناويعطى

هولهحنوتئنيبالابدانققتنعرالذْى،مةالضبمالرهيبالمئفوووءن

وبأنهمحيطيوموبأنهالرلرةيوموبأنهعقيميومبأنهلنافرصفهإولدانا

فيهينمتلبوبأنهشبيباالولدانيجع!!يوموبأنهمصيطرثرقحطريرصعبو

.()1الكبرىبالطامةء!صلاء"،الازفةيوموبأنهوالابصارالضإوب

تتوىمنح!ابهلهعهلوالانهممنينللحؤبالذه-بةامل.المحومفذإك

فيهم:اللهوبقولبهاصالحوءولالدنيافى

لهممال!4الىوانابوا،يعيدوهاانارط،ف-تاجتمْبواوالذديئ"

الذيا!أولئكأحسمْهفبتب!ه-نالضثلبلىتمعونالذبن.ءبادىفبثسسىالبث

.)؟("ا،لبابأولواهموولئكاللههداهم

نفوسهموملكالدنياغرت!مالذبتللحَفاربالن!بةالومذلكيوضحثم

لْعكلهألوديوم.فيهسيحالهبونالذينالبوموسْواوالكبرب،ءالكبر

وجل:عزاللهيقولحيثلهمبالنسبة

ترئأوا،الملائكةعلينا(انزللولا:لتهاءنايرجونلاالذينوقال"

بتن!رىلاالملائكةبرونروم،كبيراوعثواانةهىهمفىااسقكبرولقدربنا

جمملمنعماواماالىوقدمفامحجوراحجراوبلولونللهبرمينيومفذ

01(مقيلا(واحسن"ستقرتبردومئذبنة11واصحاب،امنفورهباءفبعلناه

الهولىيحركالقيمامةيوملهايحدتْوماالطبيعةصورةيعطينانم

وجلعزاللهدمولْحيثفئديدارجاوديىب!اا،رض

ادا،رأفعةخافضة،2،اذبةلوقعتهاليسىالواغعةوقعتاذا))

..)1("منبثاهباءفكمانتبعماالجبالوبسترجاالارضرجت

/.201صالهربىالفكردأرالآخراليوم:عبودالغنىعبد.د(1)

.18-17:الزمر(؟لم

.؟3-12:الفرظان31(

.6:ا:ا!عةدث1(،)
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نلناسىيحدثبمامربمطوهذأاغيامةابومللجباليحرثماذأيوضحثم

تالى:كقوله

النا-!يكونل!م،القارعةماادراكوما،اقارعةاماالقارعة"

.)1(1"المنفونسكالعهنالجباكوتكونالمبئوثكالفراثس

أيضا:وبق!ول

اليكمارسلناانامهيلاكثيباالجبالوكانتوالجبالالارضترجفيوم"

،المرلمولفعصى،رسولافرعونالىأرلىلناكماعليكمشاهدارلهمو،

شبإبا،الولدانيجصليوما،كفرنمأننتقونغ!-ف،وليلاأتذافاخذناه

الىأتخذث!اءفحنتتكرةهذهات.لامنهعووعدهكانلهمننهطرالسماء

."!بيلار؟ء

المحسوصالمادىايضا.ويصورلنا.النعيموالمذأبالقرآنلناويصور

مخضر!لدرفى؟ألي!ناحسحابوماا!يهينواصحاب"رةالصموهذهمثلفى

4"ممنوعةولامقطوعة،لاكثرةوفا!الةممسحَؤب،ماء!هدودوظلمنضودوطلح

،صحاباباأقرعرباابكاىافجعلناهن،انتناءافث،تاهفاذامرفو،عة!فرش

اصحالاحاالثممالواصحابا،خرينمنومثلهالاواجنمنمثلهجمناليي

.)(("وحهيملهمومفىالشممال

اكهبيكنزونوالذين"المحسو!سإىالماا!ذابإلنايوخح6

علبهايحصيوم.أليمبحذابفبتنرهمالله!)حي!فىينصد!،ولاوالنهضة

نملآتما!ا،افورهمووجنوبهمجبا!!مبهافتكولى،جهنمنارف

.)5("تتكنزوكنقممااافذوتمو،لانفسكم

المث!ركينبينعنيفوجداللطبنمةطاظرال!يمن6القرلناويصور

المؤمني!ت.ا-ببنوالملائكةالمؤهـنبنوبين.واتب،عهموالمقبوعينواء؟هم

ته!لى:كقولهوالمقربإت

.3:ا:القارعةأ1)

.31:81:المزمث()2

62:اتعةالو)3( 05 : i.

.35-33:الدمَوبئ%4(
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وات،ب*جعاللةالمتوةأنالعذاببر!ناذظلمواالذينبرئوإوأ)

المعذابورأوا،اأتبعرالذبنلناتجعواالذبتتبرااذ،العذأبثديدالله9

كطمنهمأَفتبركرةلناأنالو،اتبعواالذينوقالالألحباببهماحمتوت،

ت*بخارجبنهمومااعيهمح!راتاعيالهمائلهديىد!مكذ!ك،حناقبرعوا

."1()النار

وجل:عزالهّو!ل

،والنهارالليلمكربلاستكبرراللذينتضعفواالىالذينأ!وقا"

العذأبرأ!الهاالندامةأذدادأ،وألحرواالهونجعلبال!هنكفرأننأ!رونناوأذ

.)1(يعيإونخَانواماألالِجزونطibكفرواالذينأعناففىأ،غلالوجعلنا

أيضا:وب؟خيق

،"!شفقينأهلنافىكفااناقارواوتساءلونبحصْعلىبعضهمواقبل)!

البمتهوإنهندعوهمقبئ*تكناأنا،السمومعذابووقاناعلينااللهفهن

."ارحيما

الاَخرالدومعنفبأفيهماوالاإ!-يمان1القرسورمنسورةتخلوولا

اليوم!هذافكرةوبدونالاخراليومعننماذجبحضاعصيتابماننىواكتفى

الالْص،تعديموسيكون،!طلقعدمإ!اخاصةا،نسى،نوحب،ةالدنيانتحول

الاخاِةووالدنياالحياةبينانربطانكمااجلهمنيعيشىانيستحقول!انمتبمة

لحلافلهماهنماأ!!تهلصف51.11أ10ْأ!نسالختا.إ ويرى."..رو/،ح-ورحرC)9"رى

.)3(اعي،نهنتيجة

.58-55:البقرة(1)

33:سمأ(؟) : 3 i.

ا.T!ص!أ؟خرايلومعبودالغنىضبدد.ا)3(

والمسيحية(الاللام-هم)
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المْلأدى!الفه

iوالاغوبةيةبا!فزبالةوت!نرهاالهميحثةااابزبية1 لروما!بة

أخؤعمالمتمئلحضصنفيةنجبرء!ادةامالعاالىاليونانإفلاسفةافظر

بعالمالاالمثلْبعالمتتصلكأالمعرف2انتولذلك،المثالىالصالموهـ5!.نجننى

روحثنائيةنظرة.-،نالافالىفظرواأيضااالضلأهمفةأنكما،أقعالو

،وبهذاصارتالثاق!ةارصورة-دصو!البوالحقيقيةالصورة!ىاروحفا،وجصد

ثنائيةْ،الكزنالىقظرتهافىثنائية،جلأ-هرهافىثنائية4اليونافب"الظلف

!مالمادةبينأو،أخرىناحيةمنوا!فكر،ناحيةمنالعملطبصعةمن

أهتمام!علىألحمتحوذتالتىالمقنح!طة،وكانتأخرىإفما!صةمناروحاثناب"

م!لونويعتبرونالفلاسفمؤوكانلل!ونسبةبالفوالثباتا!تضيرفىتفصقنافلاط

نظرهمفىالتغيرأىالحسأع9لتلْت!جةالحياةفىالتفيرإممعامنبرونهما

.(ا)الح!قةهزواقيتاتوهم

عندهالتغيرأرتبطفقدا،نهياربهعنىالتغيرأنبرىافلاطون5،نو

الأشياءالايصيبلاالتغيرانافلاطونيرىكما،ا!برطةأ!امأثيفابهزيهة

لمجتمعهافلاطونوضعولهذاالكاملةالأشإ،ءأ!المتلدضتبولاالناغصة

تفثَرثانلفئةور!سىحتعددةففإتالىأفبرادهاوت!سمثابتا"ثاليانظاما

يصتطيعون،نهمار!كمامطبقةصمفلخرهفىالفلاسفةوكان.وضع!ا(تف!

.)؟(ار..ل"عالمالىالوصولبفكرهم

وهى:مراحلثلاثةالىلقسمنخداثيفافىفالتعلإم

المرحلةيليهماثمالثا!ثيةالمرحلةثم4الأولبتصمىوماالأولىإرحل"ا

.ال!الإء

طبعة-التربيةفلسفةفىمةد"":النجيجىلبدبمححدد.()1

.7!3-0693المصريةالانجا!م!نبة-67!ا-فاذية

مفتكحمدالدحَتوزذربمة:ال:تربيةفا!سفةفى:تيلر.فج")؟(

إمعا:اسعدميخائبلدوسف،الموب!دعبدعزتحرمدد...لهرى

.58-57صال!تب

http://al-maktabeh.com



-!7-

يقوتمايحْصصأنارلحطورأسهموعلىالفلاسفةبعضرأىلض!

،.السابقةالمراحلهذهمنمرحلةلكلسنواتلهبع"ن

مشْصفَحتىصمالتطيحذ!أنفيرءطالرأىفىبخارنمهفأنهافلاطوناما

..)1(الف-دعمر

والننهدصبةالفلسفبةالفواحى،طاليىناف:ةالت!بيخةثحىات،تحد

التربيةتقفولم.ء،ملةنربيةعليهاأطلقوبهذاإفرد1)دىابسدب"وا

الاغرد!فالحضارةانالمعروففين،اليرنانبلادحدودعندالإونانية

!ثفهكانالذىالمقدونىالاسكندرفتثحمنالممروفالعا-مالىانتهلت

الث!رقية.بالحضارةالافسب!4الحضارة!كأج

امفاثمالهلسنيئيةالحضارةباسمعرف"،المزجهذاابثوقد

الامبراطورفيوأمتدادالرومانطربث!تذلكبعدالاغريقية،رةالرفانتقال

ا!!الم.أجزاءمنكثيرعلى،1)رومانية

)2(5ثئديدةجامدةالعالجاوالمؤأ!صارماوالنظامخلقيةالتربيخةولحانت

فئالمهارسةعلىقائمةوفقيرةبدائيةتربيةالرو!انيةالتربيةوكانت

حتص!السادلهمةسن!نوالدهف!هاالطفاطيرافقالتىالألرةداخل3

يعطىانعلى،مايراه3كلورت!امفيهابلملأحظالمزرعةفىعفرةال!دلة

ومنهماالمنزلْفىأمها1تلازمالبنتوكذلكوا!كتابةإقراءةا*تقليلبزءله

شثثنمنالمفتْليخصوما)3(وحياكَةغزل"نالمذزلتنئونتتصا!

.الم!؟فء

سذااكبرهممناحترامعلىتقومعندهمالاسريةالتقابدحَانتكها

القراءةمنبقدرالاهتماممععلصهاالطفلث-ئةلتنية9الحهببالاخلاقوالالتزام

ا،رضوقيالى1باتإحطععاباا)قي،مفىذلكديخفعه!تىوالهذدلحىفوالكتابة

01501!!التربوىالفكرتطور:مرسىسعدمحمد.د!)1

.06-95صالتربديئفلسفةفى:السابقالمرجعنفس)2!

1350001ص(سابقمرجع)اتلربثىال!:رتطور:!رلىسعد)3(
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بوضعفانهالرجاكمبلغاطفلاباخاذاحتىالأ!سةدطكهـ،التىالزراءية

!واطفلاأوللالرةصديقااررجلذ)كن2دقدت،صهـو!ر"اثسافذتت

سلكافىينخرطانلماطفلبرادءاناذاالجإث!لروادفىنور،زداأورته6نتإ"

.)1(العسكريةالخدمة

التربيةنمطنفسىعاكمابالمهارسةهناالتعلإمي!ونبالطبع

الةروتخلالرومالادتالتىالأولىبيةالت!هىهذه،الأ!هـة!الأو)ى1

.)؟(لملأدالمبخبلالاولىالثلا""

الالتتباصبفترةالفترةهذهسميتةقدما9ِرف4للذربب4الثانباإر!لمةأ"،

!.ا.الرومانيةالدويةفىلتستةرالدلميانيةالثقمافةجمأعتفلفد.اليونانبلادمن

اليونانب4باللفةيتكلمكانالمثقفانالدرجةبا)!ماصثىءكلقوبلوقد

.)3(ذلكفىأكلرانهودماخر

اليونانى.إنهطانفسعلىص.ارتفانهاالروهـ،شيةالمدارصاما

عليهاْيطلقفترةوهىالرومانلدىالتربيةفىالثهارنةالمرحلةتأتىزم

انمتيا!،هدفه!االمدارصقامتوفيهاالدولةرةسةوات!اعالانتفالعصر

..ا)((التارجىبالتوسعانئنغلوالانهمالحا!يتةاالعصورفىياء71بهقابمييا

عندههلأوالخطبلام!صتهعينالاقذ،ع-"وكيفإخطابةباالاهد*اموكان

تافىالحقوله،المهرفةصنوفث-تىفىأنقافةان5دير2قدرعلىيكؤن

وأعتهدوات..السلماوإحربافىلواءالدولةفى"نصبأىا!تولى

.ظهرتحتى،الكباروققليدمتظهار!الا!المرفظطريقةعاىالاواىالمرحلة

بمناهجها!أهتيلاوقد،وعلياونَانويةابتدائية"نإختافةااعهماباْنوالمدارص

.136صالسابقالمرجعنفس))(

.138-37)!!السادقإرجعانفص!ا)2(

خأدراسةوالحضارةوالتربيةالعربر!!ا!وادححمدد.)3!

!ىالمتهـكنبة-م9791-!!913أواىطبعةرنالمظالدربموىالف!ز

.7،12-61(صاكلودت

..صالت-بوىالفكرتطور"ر!مى)لىءدالص،دقالمرجعا)4(
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اهتحواكياالهبائيةوالحروفوالنرووال!خة4تUI1تث"لالةى1إدرا!ية

.)1(الخلمز!ة"اترتباأيتا

ت،مفص:النع!جبم*!اهـداما

نلانةذثات!اذ!افالمعلضون

بالمدارلىالمالنحا!لتماءخمزيلهاالت!"يد

ارجتممعونظرةمحنوقاأو،اخبإ!اتوثند..الاب!دائبنغالمدرلةم!ام

منهويطلبيومهقوتبكفيه،لدرجةجداصقليوابرهمحذرمةنظرةإيه1

.)?(لهمذ!لذيبكعمليه،الجدنرابلأالعذ،!التلامبذي!اتبأن

أماحترعلىزويحرالا!ويةالخ!رة!4و!انت..،ن!-يةاقي-"اكرهمعا!

.ال!رونر5علىالاحترامهذازادوقدا)روماد!المجتعحفىالبمبع

اثرجةلهباْنىالسابقينزمإايهعن؟متاز..*العافيالمدرلةهـعلم

..لهوت!ْرينهألأجتهعاعب،بءلىوب!وزابتهعافىال!ىا!إبئ

بأىتتكلفلاكاتتالدولةأن!غمدور؟**رذباتا،مكاناب".خوا

.)3(الجثىالافنةلاىمرتبات

الخامسىالنفرنفىالاالمحددةها3ثتأخذ)"الأسيماحديئا!تربب*انافحالو

القديسوهوالتساثلةأحدب،ذب"نبهاهقحامالأأبداوقد،الأدىار

حوليدورالوقتا1صفىاكا-اهةمنهجوكات..وتدلأ*حاب!أ"إيناو

يدوزكدرىكقف،يامنهاوالخلاصالخطيئةو!ولجا(لتالصي!4ئتتصب

تعبزالتىالممسيحالسيدتعالبمأضافةمع!اصمدجديئاةربوىا1)ف!ر،!وله

الفرصةاتاحقدهذاحَل.المجتهعأةراددجنالممى،واةوءن،تالأتلملأقيءت

الاقتصطادىأوالاجتماعىاهوحسض!وفهو412بنسىكانمهما!سيحىطفللكلْ

.)،(مالتعإإأ!امهاا"لفرصةيجدان

؟لض

.38iصلابقَبمرجع:حرسىسحد(1)

.913صهـرلىسعد،.السابيتالمربحنف!!)؟(

.0،1صمر!ىسعد.السابقالمرجعنفسى)3(

العص-ية-المكتحةاوربا!اروسحلىالعصزرهـالم:ةزيدا!ن!!لا)،(

.loo.-ا!7،ص

http://al-maktabeh.com



-.ل!-

الخاصهالمسي!صةالمدارسوهىالذربيةفىثصىءأهماتفاثدمكفناولا

لمالمدارصهذهولكنوالاغريقإ"روهـ،نية11المدارصارب!6عافتضتثد

هذهتسنمولمالاغريقيةأو11!"الْيةلامدأرلى!الرضارىإرءباتساديى

غيزكانواأغاليهمأوإنالهىاهـصصدم،نالمسبحيةلمالحلصىالمدار!

.(1)جمنمصيحا

وبطبجعةوالعقلْبالمثلْأهتمتإرومائ!"واألاغريق!4إدأرصأانكما

والعدالة4توبالدفإوابباتبااحساسهـن4علتاثمتولبماالانص،ن

المسيحيةأما..للدولةوالولاءالرقورسفالثوب،عةالثوالاجاتماعديئ

وتثَالبشهواتمن1الجصثرورهـتوالبعد،ومتطىاباتهاأروحبافمأ!ت،،عها

يلفتماوهذابالخرالتنر!إىوالردوالص!تهـاضعوا!،،ةالحبتإى

منالوثنىالمجتهعفىماباصلاحتهتمكاذتالمحى؟جيةباْنالدارصنظر

.)2!فساد

طوديئلفترةا،هـماأذهانعاىوافلاطونأرلهصطوف!هفة!برطرت!قد

جهاعةالىفلكوديىجعاليونانيةالفاسفةبجوهرالمسإحيةتأرتبطوه

بصبغةالمسيحيةالتربيةو!-بفوا4المسيباثخكقدالأترديئالطماء"ن

أغريقية.

المبشرين!أولئكيدعلىأوربافيالمدحيحيةتنتتنمرأناللهانناءثم

ولكن،للدولةرلحمىكدين،بالمسيحيةالروماذيةالداثلةاعترفتأنابعد

بدأتفقد.نجربرةالمتبالقنمهيمتهذدبفى!!وبةوجدواالنهسسوالرهبان

ا،هتطمحعالمسيحيةالوصايامنقليلغيرفيئاالاطفالبتعلبه!المكنبلة

ترتيلابالمزاصرالترافباطانتثمهرتقدالوقتذ)كفىلأنهإو!!قىبا

.)3(سإقيا"

.؟هاصط.زب،دة،قولى".المرجعذفسا)؟(

(Y)هـالانسانلِةتاريحْهـ!الم(جاويدال"عزبزءبدتعررف)ويلز.جص

صى-7،!االقاهرة-والنشرجمةوالن!الظْلفلجنة.الذ،نىالمجلد

015.

.،15صودليتكل.جارسابق6!عاإر)3(زفى
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اليونانىالفكرمنفاْتذواالعقليةبالذرلهالكت!سةزعي،ءأهتمثم

مسمامعاالىوصلوحين..دينهم!"ورفىالفاصمناغثحةهـنيهكنهمما

والحَتابةْالقراءةعونيستطبلاالدينرجالبمضأنالفرلْجةملكفنرلمان

طريتةْلهملتكوناليونانىالاَدبالدبنرجاليدرصباْنرهأواهأصدر

.)1(المتهدصالدينتعالبمحن"نبالد،ة!لحبهـنظمة

بانشا!والأديرةالكنيسةخدمةعلىجنالقائمحثننرلمانأناخَما

أناوحرصوالقراءةالكتابةوغيرهمالدينرجاثلنعليمداخلهافى!دار!!

علىيقضىحتىالطبدرا-ءوأباحالشحبفذ،تلجمب!هذايركون

.)2(النا!سع!ولفىتدثركافتالتىوالأوهامالترافات

فرحمطالذى"اكلزين"هوالادريىةفئبالدالهةالمهتحينأثهرومن

والببانهوالمنطقالموسبتحى،المتناسقو"فاكاهمْدسةوأالحسمابد.اسة

.)3(والفلسفة

ال!ننلتنييةفىوأ؟رهإتفكيرباوبرتبطظهرتدالرهبنةنظام،هناك

والانغما!!الحسيةالمؤنراتمنديخنصانا)راهب،وعلىات!مليةا!ناحبةمن

الثانيةالمرحلةاما..الاولىارحا"اهىوهذهالذاور-يئالانسانأفكارفى

الاْخيرةالمرحلةثم.)ا،(إخارجيةاالمؤثراتن0نفص-4ا!فرديجاهدن11فهى

وهذا،نفسهتلقاء"نبعملهايقومالتىا!طيبةأ!بالاْعحاحب،تهاضاءة!مغى

الىالنظامهذاتطوروق!(إءوا!حياةالاتحادهـرحلةوهى،داخلىجهاد

.الاَنجدبدنظام

صالتربوىالفكرتطور(!صابقرجع5)رهى5محد!د.)1(

tA?.

.9،2صالتربوىإفكر1تطورالمرجع2(نفس)

!ش!ورات-للتصوفالفلسفيةالمقدطت:ب!ردية)3(لويص!

..011ص-5291-إقاهرةباإثربفةاللاثارالةرنسىالمعامىالمحهد

.2ب.الوسحلىرإ!ص"اأوربا:ورعاتفتاحالةءبد!صبد.د(()

!2اب-المصريةالانجلومكتبة-7891-والنظمالحف،رةوالفيضات

.251ص.هـرسىسعدد..ا!سابتاإرجعا)5،
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أقرتهنظاموهذا..الاجتهاعيةبالمتليرتبطا)فروستيئونظام

تر!وىلنظاميخفحأنفلابدفارلحاالةردبصىبحول!ى!لدولةأ!لكذيصصة

طبهـتةعلىالنظامهذاواقتصرالعقلىذبوالت!إبإلْىابالتدربفىثتمثل

مرحلتينعلىتملكلمهويتم)1("فقطالا"!رار

بالخدمةانظاماهذادتوله"نذالطفلدي!ومبأنتبدأالاو)ىالمرح!"

المرحلةثمالقتالوففونالمبارزةودتعلمالخإلب2ثربرمرالقلاعتاحصلم!أفى

فىأثما!رزيلة!الانخراطمنهـ،فعةطبيعةإي!طيهددةى3فحملإفديئالد3

والنسصحاءال!ق!صءءن؟!اةعأنعاىوب:تمت!لى!ر،ر!نهال!3،-"

.(؟لى)اءثمدالة

حئىالمولىالعصورفىأوربافىب"والسيا!،ديةالاقتصالالا!!-،-ت

النظامعلىإوضعاهذاوافعك!ىالكنمسةو!-،طرةالالقطاعىإنظاماتتبجة

عليههىماعلىالدرأسيةالمنا!ج4!:تفقدوخطيروا!-حدثكلْ"تعلييى

اللغةهىصارتالتىاللأتيبْ"باللفةالدراهـ-يةإ-واداوكاذت

فىبهاالتقافكاوينف!4الثنيمىافىإديفب"ااد!ا-مبهـاوتتماما)ر!ممية

لغاتهلهفكالهْتالأوربىالثمعبعامةاما،ومةالح!ودواوينالمحاكم

01اللأتينيةالمدارسفىابناءهيلرقانيهكنولا،ب!ايذخاطبالتىأثطنيةأ

المدتظهورشْيجةالشحبإ!امةالاتتصاديةالاحوالذخسفتأنبعدولكن

.)3(،موالهالخماصبالتعايمي!صهىماظهر-الصناعةالنجارةونهو

بافىخةفيهويدرلىالش!بطبقاتأبناءفيهياترفالعامفالتعلبم

اوربافىالغنيةللطبقاتفهوالخا!!اتعلبم!اإماإ..و!تابةقراءةالوطنية

.-)،(اللاتيمْيةباللغة4فبويدرص

-نةالقاهرة20ب-الاقباطتاردخوسوعة05ثم!ودةى3ز(1)

.اصط؟..6

.ا؟؟صودةثازكىالسابهتالمرجعنفسى)2(

دأر3.الوسيظالعصرفْىالاوربيةالفلسفةتار!حْ:كرمدوسف)3(

.191ص-9،91-ةmالصاالمصرىالكتاب

..؟91ص-.كرم)يوسفإرجعانفسى)،(
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علىوأسعةديذيخةسلطاتهـنلديهـ،بمااءربيةاال!!يسةررمتلماءت11

مسمتخدمةلترونعدةالاور!!ةإحياةاوأءخعاىذفسها"ر!!أنالناص

عليياوالخارجينعليهـ،المنشطين!ركةلذوقفواتقتلنوال!بإ،ر!،ب

عنبعجزهمافترةمناْلمتوةعلىقامالذىالنظاملهذالابدوكانارأىأ!

.(1،)الأ!تناغ

بالتنرقاوربااهلثاتص-ا!:لادى!ثرالثاذىالةرنجاءولما

العلممنوالاتحتباسالنضقطربقاىاوجامعات!ساأورباطرريئعن!لم!إهىJا

.عقوباتمنعليهمالكضصسةفرفت"،رغيمإ،سلاممى

الألحاد!ركةفىذللثوثهثلْالكؤرب-4علىواتتمردا)هـ-خطولص،د

منظهررو!كنانفاسهاوخنقعليهاالقضاءالمكتإشة41ومر.اووأر!رطمتة

اشوفهيئ!صْرورةوهىادجييععلىنندى!اتفرض"احةحاجةكا"هذأخلال

.)؟!الانسانىا)عقلومحلمالمبالمسيحىمانالأبم!ا،تببين

وتصديهم،،الاكويتىْتومالى)!راسهموطىإتوفيهتاب!اعةوبظي!ر

ا!فظمفئشاولتفييرالىأدىالانسامْىاعتاواالعقدبةبينتثفديئلاحدأث

.الغربفىالتروالجحية

تعلمفزصةنهماتيحالذينالعاماءطريقعنجدبدةE"5,باءتثم

علمىبحيالىفاندفعوا4الاسلامبانهض"امرعاى،ووقفواالعربيةالعلوم

والرياضةالتجريبيةا!لعلومنحوالحصيخةإىاراوص)ث!واهلافاوبهميغير

وتعذيباوسجناولهسخضانتتماداذلككلىفىتحىلزاوقدوا!ظمفت!ة

.(!ع!)وغنلا

81.!!وا،سلاما!كزن(السابقالمرجع)عبودالةنىعب!د.(1)

الوسمطى.المصورفىوالتربيةالمافة.سمعانبوصد.)؟(

.?6ص

مراجمة-توبهعثىانتعريب-الملميةالنظرة:رلل)3(

"،الثقافيةالادارة-الغربيةالجامعة-الرحهـنعبدحأمىابراهيمد.

.11-01صالمصريةارئج!ثمكنبة
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وتحر؟مالدينىبالاصلاحنادتالتىبثورتهوقاملوثرظ!هـمارتننم

المصالحةعهليةالىهذاصلوأدى..،)1(المغفرانبصكوكبسىه،

والجسدالروحبينمختلفةخصومةهناثكانتأنبعدوعقلهالانسانبين

يكنهرالتىالمختلفةوالمذاهبالدينيةالفرقظهورى11وادتالمسيحب"فى

أدتوال!خَونا،نص،نجنالمصا!"هذهوتحةإف)2(البعضىبعضها

.)3(الحضارىإرقىواالعلحىالتقدما)!النهمايةفى

هؤأوربافىالتطجمىالنظامتطورعلىأذرتاتىاالعوا!اطأهمومن

العامةْديعلمأنفىالكبيرالاثرلهكانفقداطباعةااختراعالىا)توصل

.والكنابةْالقراءة

الدافعهوأوربافىوحدهالدينيص*لمعثهرارثا!تالقرنومنذ

كثيرةعواملالقرنهذاخلالظهرفمتدوتطورهالتعليملأنتثمارالو!وب

افجلنر)1مثلا)كبرىالدولبينوالاقتصاديةالسياسيةالمنافساتمنها

.)3(والنهمى،وفرنسا

الْدلاحالىأدتالدولهذهبينيا!يةلهى!تنمكلاتعدةقامتولنفد

هذا،وأدىالدولصةوالسيادةالاله!تعمارعلىفسواوتظبينهافبماالحروب

يتطلبهوهذاالاعهالورجالالتجارمن4هـسطالمتا!طبقاتلىاطةزد،دةالى

مف!ومظهورالىأدىمماأوربافىا!حياةوتعقدتنابةوال!إقرأءةاتعلم

.)((للذربية!رديد

وقضايان2القر(الثىاطىءبمْت)ارحمناعب!عائشةده11(

.501ص-؟791بيروت-الملادجندار-اولىطبعة-الانسان

هـ،العربىالفكردار:والكوثالاللام:عبودالغفكماع!دد.)2(

.82-81-08ص

.Atص..ا!ثنواالاسلام-المرجعنفس!!)3(

.016ى05الترببةأهداف.السىابقاإربعنفس)(!
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المسيحيةفئالممعلمورْ

!م:الل!عئيهأسعحاال!بد

يلتهوكانننسهالسلامعليهالمتجحالسيدهواسبببئامعلمىأول

لبنىمعلمابعثوقداللتهببهـ16تلاميذهوناداهالمعلمبلقبالاناجيلْفى

أيثايأ"لسانهعلىالهابقوقحيث)1(الحواريونوتلأميذهماسرانل

انحارىمنللحواريونهـربمبت!صنمىقاقكيااللهانص،راكزفزآمنواالذين

اسرائيل!بنىمنطانفةفأحنتاللهأنصارلْرتاريونالرثقالافهالى

.)1(ظاهربتفاْصبحوا!معدوعلىأمنواالذينفأيدناحلائفةوكفرت

وجلعرْب!.لحيثأمهباْسمممتروناأسمهالكريمن6القرذكرولقد

أيدتكاذوألدتكوعلىعليكلْعمتكأكأ2اذمريمبنعيسىيااللهقالاذ"

ذاعنكاسرائيلبعْىكنفتواذو!اللاالمهدفىالفاصتحَهمالنفدصبروح

.)3("مبينسحرالاوواانصْهمكف!واالذتيئفظلْإبجناتبا!خرم

!ت-،ةأستعراضهخلالمن4،ذبتاريحْال!ريمالقرآنلناويسشعرخس

ابخنىالعفيفةالذ،!ةص-ةالصاإادفتاةتلكعهرات"اتنة"!ربمالسيدةامه

ترأهانبحسبانهايكنلمبربأ!خلوتهافىفثجئتو!!!لمعبدامهاالارهبت

عههـرة!6يما"فهبتلىبشرافتضثثروحناماليهافأرسلظوب!عزيقولتيث

ببريا!اسارع!-لذا(aتإ،كنتإنمنكيالرحىتاعوذالْى"فقالتمنهخائفة

فىتواجدهسببءنهاأخب!وا"ربكر!صولْاناأذمأ"ة،ئلاالسلامعليه

)،(وانكرتهالامراهافاستبعدت"زحَياغلامالكلأهب"قائلامعبإها

أنافاْخبرهط"بغباكوامبثيمسسفىوأمغلامالىيكونأنى"كائلة

ت-11اللهوأرادفيهااوعماديةالوسباتكاذتاء"اللهعلىهينامرهذا

057!!قأتنربوى-الف!رتت!!سابهت!رجع)موسىسعد)1(

.-12:أصفا)2(

.011:الما!دة)3(

.071!!3باقحبسيدال!هـاَنخلاا!!تانظرا)،(
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3شا!او!تJيةو!تْوانتهىحدرواليمامررانا-!أبيغ3هـتلدالحادثIث!ذيتيم

."مكصيخاأ*هـاات3:))

إفاكانوخسعهادخالاغت!دبا؟مثهاماآإِالىف!سرارد"كأيهـا!تهقتلى6وإقد

م!والصوالأخلاقاتر!حةاتواجهبكذااذ،ا)بث!يةوألطدحعةا!عا)واكأ!اذجنا

01)?(أخرىبالةمنللحرتكل!حوجزابكدكاب"ة!تنفهعاوبهيئ-بخفها

هذهلنتاةاى؟ا!ور"دذالاَممع؟الننهممىالحراعهذاتترمملوء!ا

ور!ايته.اللهعفايةافكاترتلولاذللثتنحهلالتى

ولما!لادداواَلامانةصمىا!ساعهاواقع"نصهـباالموتتهتاا41iو

نصياوكنتا!ثلزبف!تيا-يتنى"لتفت-4!تهايتفنماأثارهاببثيكن

"منصث،

فْئبه،يطكئنوحؤكاظبي!!ةسى!لة3قصتذ!كأما!ا-!ا)ولادةهـجمات

وئنرابهاحلصا!الاالىويرشدهابالنَهوب!ملهاطهثتهارتحت!امن-ناداها

الوضع!آلى*مالمريرالنفسىالصراعوبكأياطأهلهمامعبرهانهاالىويدلها

جزعتهزْانامعجزةوتعا!كاسمبر،نهف،ءطاهابالثهوأدماةهـ،ذقتهاوتسذرد

..!نجيرةجسديةقدردركلمالناص*تجىاعةالايهزهانت3لاباكىالنخئة

تساندهاالسىاءمنمصثنةهناككانتاذاالى*ذلكتفعلبيخردهاهىفحئة

وب!ول.الهـلادةنتيجةوض!نماديمابلىلاماوآعاصرات!إنىأ!كامع-وتساعدها

وهزىثرياتحتكربكاج!ا!فتدتركْأنىالاتحت!ا*تفناداها"وجلعز4الا

ثم"عيناوقرىواشربىفكلىجف!ارطباع!حكتساقطالففا،بجزعاليك

"فأهـ،وتعالىسبحانهاللهغال!يخث)؟(اه!كا*تأنصانات!احم!بأ،اوصاعا

اليوماكامفإنصهـمالارحهننذرتأنىفكل؟لىأحداابثسامن.ت!ين

.(،أنعيا

اظسامعالمناقث!ةيجنبهااتصثالآتتبتامعبثالحثعدمفالحب

.VIAصقطبسيدالقرآنظلالفىانظر)1(

07601-!؟7صكأطبلسيدالفرآنظلالفىرأجع)2(
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خنللئطي!!1!بأنبنخحص"عنهمااللهثبدأفحضلا،تأومتاهاتفىلاتدتلحتى

يكون!يف..الهـتومنظرفىغريباا"را3،ن،قدأمهعنالدفاعأداةهو

فىذلكتحقهتوقدعنهايدأفعانهعلىفضلاأقومهامعيق!)مفىالمدخنلا

انىقالصبياالمهدفىكمانمنن!تميمف!الوااليهفأثارت"تعانىقوله

وأوصافىكنتاينهامباركاوجطكأنبياوجعلفىاردَتابأتافىادنهضبإ

والس!إمثيخاجباراجصفىاو!مالدتىبواوبمحيا!اد"ت!-ا)زكاةباحلاة

.1"حياأبعثويومأموتويومولدتميههـاكما

الذىالمعمدانبيوحناويلتقىالسلامعايهالمسبحالسيدويئفب

تصئْعه-ماالشعر!نوبلبلىالجافوالإرادا!لْرلعمىلع!ىلىيعبث

.)1(يداه

خحلايخاهممنقلوبهمطهارةفىالنا!!لمساثةيدهيمديوحناوكان

منبعيدامكمانافاُخقارإيبهوألاوالت!سل"التقاعدالبغضكلوببغض

لوبا"أووواتخذايهودواال!*،نهـتتلأ!فيهوكانروماعيونبها،نرشلإم51

النذير.أسلوبهبىنوعه*تفريدا

.جاءتالناصمنلجماعةبوحناتعميدالسلامعليهالم!صيحبحضرثم

قائلااذنهثيوحنافييم!سيعهثهأناراجيامنهالمسيحميتندماديه

."منكأتعمدأتححتماجأنا))

مص!الىالمسيحويعودالسجنفىبهويزجديىحناعلىوبقبض

من-،تلاميذهويختار)؟(اسرائيلبنىفىويبمثالسماءمنرهـ،لةلديخنقى

رالكتابةالةراءةيجيد؟نانيمقدليوقدالجلباطبحرفىالفةراءالسهكصيادى

.)3(الرلىولبوإصصاحبلوقاراسهمعلىمثاقفةمجموعةحع

ولهالضيمةوا،سفارباذكتبوالسعةدرايةالمسإحلميدكانلنند

يجيد-وهويجادله*تكاطومناقثةسائ!!ةا!تلهعلىالردفىدقيقة"ربقة

داز12؟الخامسةالطبعة:ومركدالمم!يح:خالدمحمدخالد)1(

.012صبيروتللملايينالمعام

.ا؟ا!!ومحديحالمعىالمربحنف!)2(

ص.16.:الهلالدارأسليح!لمةءبضِا!قادامحخودعباس!!)3(
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كاتفلابدبمصرالمسي!تربىوقد4الأرامبية؟والصنانيةالر،4فاتi!كلاث

مخنعسهلْأسلوبهو!ان"ارديمقراطية"التدبمةالمصريةاشلغة!يمرف

يصْقشهمنكلعلىبهاللردالأمتلةوريخذ)1(مستمعيهثيزنرومشوق

!فيها.

بدخقلحمقضاطريقافْى!ووفيياابكأرعخرجزارع"ذلكمفل

خفيف)محجزمكانفى!بعضهاوستطإصه2وأالسماءطيورفجاءتالئور

وأذافاحترفارشمد!عليهاثر!اانبالجهلمنما،ب!اىفنبتالمتربة

الشوكبينالبذوربعضوسقطجفالار!ىبثففىعههتلهي!تلالم

يصعداثهرافأعطىالأرضا!لىكأيرهاوسقطيثحرف!موختنهالئنموكفطلع

لذسمعاذانلهوهنبمائةواَتربستينآتر،بثلاثينوأحدافأنويقمو

."فليسىح

ولاقناع4معارصلمواجهةمختلفةخططأواسالربعدذالمسي!اتخذ

ليخاطباد،5اللههـنحهاالتىالحكمةهـىوهذهمثاحَلوموعلاجتلاميذه

حمربكلته،ءيةالابرا!ىالاهدنودء،لب"مءقوا،مقدرءإى)انا-!

41يئدرولهيناقئنه*تءثعلىال-دفى4ولباتبديهةسرعةولهع!دهما

أمورهمفيعالج.بهيحبطمنومثاغل)؟(إ!!اةبائنافيةونظرة،كامة

قدرةلهكانولقدمباثرةغير"يئبطربثلالحلركاوبضعلمشاكلهـ!-ويتعرصْ

و"ثاغل!ايةمااليالح!ثمةمثأط*خذلفةضوعاتلمهالتوررضعلى

وما!اوالدفهـفكاالأنفاقوأوجهجهصالاوطرقوقيهذ،،والضرائبومشماكلها

خلودامنف!هاوماوالأخرةءهـ"،اتخاىاءلىوالرتوملذاتنفعمنفيها

ومعاملةانفقراءمساعدةعلىو!ث)3(اليو،الس!ىء!ىوالرث-ونبم

ومساعدتم،والثيوخ"!هموالاطنا-و!اإطنتالهوالتحدتْطيبةمعاملةالنساء

.(،)اعانتهم-و

.5،1ص(لىابقمرجع)التربوىالفكرورتح!ا:رلى5سعد(1)

(T)!701!صومحهدالم!لجح!سابفمرجع)خا!دمحىدخال

.112صالمرجعنفسى)3(

01!18!!الممىوجحيماة(سابفمرجع)ال!تماددحعأه5إلىءب41(

http://al-maktabeh.com



-97-

وأستحْداموالبساطةوالصدقبمالمرونةالتملدمفأظرينفه"اتصفتوقد

.)1(والمناقشةوالحواروالكناياتالالتعارات

الجامعةطلأبات!تاءاَطربقة!الياتنُصبهبتلاميدْهابتهاعهوطروخة

يقفوهويجلسونتلامإذهكانفلقد.الم!ضراتقاعاتفىبا!تاذقالم

صادقةأمثلةلتلا"يخذهأءطىولقد....لحددثهيستهعونعاليةربوةعلى

ولْصرتهوقدرهاللهقضاءفىالمطلقوايمانه4ومتا!قاتل!خا)قالحبمنها

.)2(تةالحقبعنيراوغ!تعلىوالغضبللرق

وفْىحياتهفى!العبوديةربقةمنالانسانالمصوجالسيدحررواغد

قسوةومنالاجتماعيةالتقاليدمنكليودهوفكصلملأقهفىألنفحدبئاعطائه

.)3(اليهه-ديةوعفصرية/البرهـمان

:قالحيث

جبنافيعطيهلممكةأوااحج!سفيعطيهاخيرابنهأبيسألهوهومفكممن"

ططةعطايااولادكمنعطواانتهرفونإث!رارواتتم!قتمفان،دي!اأو

."-ثسألونهللذينخراتهيهبالسمواتفىالذىابوكمخبالاترى

الظالمبءإرضواوأنل!احبهالرثيعطواأنالب،ودحلالبكحا

الحقيقةعنإ؟بعدوانحلالفساد"نفيهابها4الوننبايف،اويعارفووا!ظلم

يحرركموالحق..الحة!تعرفونالافاعىيما؟و،د"..قال!يث!الصواب

وامهآدم!هوواحدأصلن5لاذهـمارذ،لى4برربإهـلملأما4علبنادىكحا"

:قالحدت)،(اء!ثو!ماواحدة

تلاميدْهصوبالمضيئةكفهدب!طثم"اخوتىهمومنأ!ى!امن"

:ويقول

التربرىالفكرتطور(سابقمرجع)العضادمحمودعباص)1(

.4158ص

.58Iصثالمرجعفف!لى)؟(

.36صومحمدالمسيح(سادقمرجع)خا!دمحهدخالد)3(

(،)u12،ص!والمسيم5!-د)(بق'ص-لح"ربع)خاد!مر،د،لد.!
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السيوأتئاالذىأبى!!ئة!!دضنعمنلان...تىاخ!يمو31حماهاهى"

."وأحماوأبنأأخىهو

المت.فاز'JAIش!بب،نهـمتةولةى]1متءكدات!مفى،ودالعارضوةد

،:لهمفننالجمعاءالبئنريةأفضلو!مالسلام4علبابراصمو،د9لانهم

تألكمأ!ثللانى...أب،أبرراهيمير،اناولواوتةالافاءكاأو،دإيا)\

الضأهر،.وضهتوقدا،نولابرا!يمأولاداالحجارةهذه"ندقبمأنفادرالله

.."النارفىىوتلةتقفع""راتصنعلاشررةفكلالثجرةأصلعلى

السلام:هـأيهالممبحافيدالخهقيْ:ثافالا

حولَ.التفتاتىاالاولىاطلبحةاو!مالمسيحالسيدتلأميذكل

المسيح!عرفوقدعليهانزلالذىالنوروازبصثاونصروهاَزروهالمسيح

وأنذَازالطاعةوعلحهما)ربانيةبحك!تهفعاذجهمف!فهمفحومهِعيوبهم

نتانجع!ناليهتؤدىوماالضتنةن5وحذرهمالناصخاطبة40وروطربالمذات

مفسدةلانهاعليهاوالتنافسا!ريامةفىوبنمضهمالمجتهععلىخطيرة

حيث.للناصوت!ليمهارلالتهنئنرممحئوايةحهلهمواقي)1(حياتهملنور

بهذه1قاهـ،وقد"الناصبيننوركمف!يسطعا)محا)مةورانذم":لهـمة،ل

تمحتىأوربابنص!الىاروماناثالب"ودأرفلى،نهافنقلوقإإمتيرالمهمة

.)2(!نالاورببو!إبالدعوةنثرل!م

وكاذواالقديسييناسم!إيهـمأطلقفقدبهـةلمتاءبتعرضواوغد

التقاثهمفى!ذوهويحذرونبهيستضبئونفررال!،اوسيحةحب!نيتخذون

.)3(ال!!وففىاوالصرارىفىاوالجبا!فوفبقلاميذه

الصا!هـوجههعلىيبدووكانوفاتهتبدليإسبحادال!بجمعهـموقد

.16نماصالمميححياة(سلبتىرجع-7)العتإدعباسمحمود)1(

،(سابقمرجع)والاسلام"ذ!رانب":اسماعيلعزتمحمد)2(

..3؟2ص

-.باالوسطىالعصور(لمابقربح5):عاشور!بد.حمد)3(
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وصاماخطيراامراهنالثبأن،واعتقدوارؤوسهمعلىالطيروكأننجلسوا

الىاغواتيففذأنيريدكأنهمنهمواحدكلْوجهفىبتفرسظلوقدحدثقد

المسيحالسيدطبمعة"نهذاعحله،وكانالقلوبهذهطبيعةليعرفق!وبهم

أحضرفترةوبعد،عنده!نروحيةْبلحساتيمدهمأنيريدولحأنهالروحية

قانلا:انذرهمثمرووسهـميغسلواخذالماءبعض

ا،!انةلتحهلونوغداالقدهىاروحباواءمدكمأطركمهانذا"

اررسالة.بعبءتضطلمون

خطيرةمسئوليةوهىبعده"نرلا!تهبقحملايذاناهذهكلم!اتهكانت

فاته9وبعد.النما-!لتعليمعاتقهمعلى"لقإتقدوهـعالمهامتاعبهالها

عقيدتهمعنوالدفاعالمسيح،وصاياالمسيريةتعاليملنثسالار!ىفىتفرقوا

اعتبرواوقدوالتعفيببالقتليهـمتصرضوابلدتركوهم)مالرومانولكن

تلاميذ"أشهر1ومن.قبلمندبفضوذهاالتىلليهوديةامتداداالمسيحية

وعددهم.الحواريينباسمن2اقرفىعرفواوقد)1(المسبح

وهم:يديهعلىوتتلمذواوعاوفوهبهآ!مْواالذثنوهمعقنرافنا

بطرصباسمالمحروفاسممان-ا

آخهـلحممعاتاافدراوص-2

زيدىبنيعقوب-31

لىبطر!اخويوحنا-4

فلبسى-oط

برتولماوس-6

توما-17

الع!ارمتى-8

حلقىبنيمقوب-9!

تدارص41اقلبلولى!-101

(القيور)الفنونىسعمان-11

!ءوالا!النص!انية:(مابقمرجع)اسماعبلعزتمح!د)1(

.012مى

والميسهخي(أ،س!لا3-إ)(لا!
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الاسخربوظىيهوذا-21

بمالمسيحوثنىالذىا!خائنيهوذامنبدلا(لىمتيا!ا)اختبروقد

بائدعوةللمسيحيةفىانحاءالد!لةقامواوفعثىهـ)1(الاثنىفأ!كلاليهودلدى

.)؟(الم!يحالسيداتبعهالذىالاسلوبنفسمتخذبتالرومافيخة

:ودعاةكيعا(،ينالأناجيلأصحابثانيا

تى:5)11

يستحْد!هأنأفأراداروماتابباةهـنو!والمسيحتلامدذأ!دهو

السيدوكان)3(فتبعهاتبعرى":لهقالحدب!نفصء:خالمص

بلطبيبالىالأصحاءيرتاج،"قالحبثاخطاهواالبباة!عيأحكل(لمصبح

.لاكه.ا.ذبيحة،لاار!مةاأريهاإنى...!و4،وتصا!وافأذهـبواكأالمر!َ

.11التوبةالىخطاةبلابرارالادعوأتلم

مناخذهاضرباتاثرعلىببلاهـلاحبشة07مسنةمتىماتولقد

قرنربععنيقرب!الليسيحيةيدعوظلوقدث!ةالحب!لكأعداء!حد

كتبهوقدمتىأنجيل،وهوصاحب)((فيهمايدخللمنومملهابهاامبفهـا

.)5(لليهه-دووجهلليونانيةوترجمالعبرانيةباللغةم؟ا-سنة

مرقص:)2(

عليهالمسيحلدعبىةواسصتجابباورشليموألرتهيهودىاصله

ولتبرص!واورشايمانطاكية!تكلفىتعاليمهاونثسطاب4فىوجاهدالمىلأم7

بعدالؤثنيونبجسدهمثلحتىاخيرابهاأستةرأوقدومصر،أفريصوشي،ل

..)6(رومان41وكتبباليونانبةا؟نجبا"موكتب6؟هـ-نة

؟-العافهـ2الاصحاحتى3ايىانبدالجدباعهدا(/)1

فيتْ-المسيحية)\(الاديانمقارنة:نفلبىاححددكتور)?(

..391صالمصريةالفثضة"مكتب77خامسة

.58ص(سابقمرجع)انيةالنحرهـحاتصاتزهرةأبوحححد)3(

.121-021ص-يحيةالمص(سابقمرجع)ثاجىاأححددحَنننثر(()

.؟12صتالسابالمرجعنفس51(

5(l")والاسلا؟النصرأنية(اسابقاارجعا)اهـماء:لءزتحيد

.اهـهص
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3-لوقا:

درصالمسيحيةفىَخطيرشأنذشالمسيحالصلجدتلامبذاحد

وكقبباليرنانيةوأ!جيلهالمسيحولادةعنطبيعةوتجبهـفيونجحلملطب

.(ا)6لليونان

4-يوحف:

عضيمدورولهالمسيحيةفىخطيرئفأنلهالم!ىيحالسيدتلاميذأحد

السيدأخبارويئنهللحم9لمنةللعامة4أنجياوكقبهـ،تحقىلهاابالقبثسير

.)2(وخطبهوتحصحهوححاورانهالمسيح0

:لرهبانا

تكونأنأردتاذاقائلاتلاميذهالسلامعليهالمسإحالسيددعالقد

ثمالسماءفىعزة)كفيبهؤنالفشراءأعطكماوإأملاكأوبعفاذهبكارو

تركمنكذلكويذكر"يجدهااجلىمنحياتهاضاعن5"((وا!ولاتبعنى"

."الابداةالحياة،ررثضعفايأتذأسمىابا!منححقولأإفيبيوتا

وحقولهموبيوتهمومتعهاالحياة"لذاتديخركواأناتلا!يذها!يحادعى

ليكولْوأروحية!ياةالىويقجوا4،0وو!صلاتدا!دجهتب!وا4ووبتب!وه

تفرغاالدعاةيتفرغانذلكوراءمنقصدالسلامطيهوالممسيح)3(عثاليين

المسيحيةمؤرخىبعضيقولءحابارأةوالارتباطالاسرةتئنصغاهـمفلاكاملا

وهمفئو/أحتياجاتومتطلبماتحمرولياتمنالزوجيةالحياةيتطابهماوأيضا

دوتباْشخاصهمالأحمالىبوجههم!بنالمم!يحا!صبدانعنهـ،،كماغنى

ال3("المتتلاوولسإنالتمفإبن5-ىءاولمهر!حونةوةاودولةهـمتؤوبان

بطونمنهكذاولدواخصيان.يوبد"يحالمصالسبدبقول!!ث

النصرانيةفىمحافهـات(لابهتمرجع)زهرةأب-)1(مححد

!ط!ه.

ئنصه!انيةفىحاضهـات(-ابق!رجع)زهرةابو)؟(+جمد

06-!نا

.؟6صالمرججنفس)3(

الى2عثنراتاطسعالاصحاح-ا-مذىافجينى:الجإبد!الع!)((
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!خمواخصيانبدو،الناصتصاهـمتصيهانودوبدأحهـ؟ت!م

.)1(فليفعليفملأتأمتطاعومنالسمواتمل!وتلأجا!

لهااتضعولمالم!يحيةاتخذتهاالتىللرهنةيحةصدعوةهذه

منهاممرقةْقنروطاعدةفوفعتاوسطكااا!!صورفى4الحَذيصوجاءتثروطا

طريق.عن3اترى-هلإرهبنةأ!ياةءلىواقبا!"ا!فردالنحاقألباب1

.أقتلجريمةأوحادثاوموقفمنهروبأوعقيدة!تبالاالاق!ناع

.فاذأ!..للرهبنهصلاحيتهلتضررأتتباراتعدةا!راهبعلىوتبرى

صلاةعليهفتمتامالهيكلامامظهرهعلىيرخدانمنهطلببنجاحاجتازها

وتخلى،جديدعالما!ىوانتقلالدنإ،الحياةتركقدانه1علىرمزاخاصة

جسمهديىهقأناولابدالمالوكرهالدني!افىوزهدوأ!بابهوإسرتهوالديهعن

فىا،يكوتوأنالنساءفىوبزهدو!باسهبطعامهالحناية!عدمبالعبادات

.)2(انوا3مهماا،خَرينخدمة

ثموكا،المملوءالوعرالطرديئهذايصلكانالراهبيستطيعولا

طويلةقديمةخبرةلهالرهبانمنمعلمايصحبأنفلابدأحديوجههانثون

الراهب!توجيهفىجهدهقصارىببذلأنالمعلمهذاوعلىالرهبنةفى

.)!(ووصاياهأيهبراويأخذروقرهأويحترمهأنوعليهألجديد

فئ،الم!بح!،الدربيةزهـ،م4))ر!بذمحإ،تمرهوا3ا)ذديئ!ؤلاءتسلم

إحياةاعنالمدرسةفصلعلىعملواوقداوربائالوسطىالعصورَ

بسبب-والكتابةالقراءةيجيدونلامعظى،مكانفقدهذاورغمواشعيةiا

جاءحتى،الروحىالاستفراقء!اوريئفىديذلونهااتىاالرو!يةجهبىدَهم

والكتابة-القراءةيتملمأنللراهباتاحمماالنعبدساعاتحددجديدتانون

02)((والفلسفةالآدبلدراسةويتفرغ

العصورأ،ربا(سابق.ربح)عاثورالفقاحءبدلهصعدبألأا

.9،؟صابالودطى

.361صالمسيحيةق(4سارجع)8ث-ب!أحىد)2(د.

63!ص(شلبىاحهدل!دكتورالمسيحية)اسلابقارجعانفسى)3(

251ء-!.!اادتربيةتاريخفىافى-جعمرد)؟(يوك
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-ت8هبت

الىيتجهبورافمهاللغاديئسيئةالممادديئ2"راهبا!-الةوكانت

فيأأدب!اأنتاجافانتجوولى!لةمهنةالكنبنسخمنفأنتذ.رزنتهْأكنص،ب

.(11)هـختصرةأتلملأذب"وف!صص،ا!ةدبهـجنحد،ة!يتفول

وتحذالوسطىالعصور!الكنب،صةطاعاتةأ!ممنا!رصد،نوي!:نجر

اتتهـبيةْطريهتعنأوربا!ا،بتطعىافظ،م1تثدا:ت!اكماارهباناعهل

اواحت!وقدبهاالثمبوج!لوأسرارهاالملأتيشْةاباللغةوهـعرفت!م

.)2(علي!متعزدإتىاالشخصيةاللهفنمعةلاالتعلإم

:الاولدةالموحلةفىالمعلوأثن

بثحَثالأولحةإ-ادوااراقد"االموادهـعليكابينتفهـقةوجدت

الذينالموخلفينمنكافهـاالاوليةالمرحلةفىبالذدربصيصشمونفال!بنافحو

يقومونالذينكانالاحيانبعضانه2،،الديدنورجا!ادكذ،ئسفىيهماون

.)3(ابائهـمحعالفتواالذبنهما!الأطفات:ربية

والكتابةالضراءةهـبمادىءالا"طفالْبتعايموصرنيةالدبنرجاليكنوإم

وهدف!االهاإىارب!اذةوأةمااغرادريئاءرا!-فىمقإز!ةو!-!لةهـنم،ابتتدْون

ثقافيا.المسيحىبالمجذمعاللنههوض

الراقية:المرحلةفىالمعلههه-ن

المر!خةفئالمعلمزنبهأعدائذىالنيطبنفساعدأدهميتم

وكانوا)؟(التدريسحتهممنتجعلعلهيةدرجاتلهـمتعطىوكانتالأاءليما

الطالبوكاناليوفانلدىشائحةكاذتا)تى11!رةالمهنيةالفنونابدرلىون

رخصيةع!كماث!!ووذاثبعددثم،ر!4الميحار!قءنا)ندريص"نهةبتعلم

السلطاتيدفىالامرهذاظل،قدال!،تدرائيةرثي!ىن5نةالمعإزاولة

.252ص.التربيةتاريختالمربحأسلى،بقإرجعانفسى)1(

01ا!تربثىالفكرتاريختطور(لابقمربح)مرلحمىسعد)2(

.؟01ص

.211ص.ال!ى،بقالمرجع)3(،نف!ى

النهضةمكتبة-المقارلْةا!تربيةقدرا-ات-سمعانهبب)،(

..2؟؟حص
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نهردلهمالمثرهلجن"نكبيرعددوكان)،(الدولةث!أنقوى!تىالديبْ"

والمدرهيخ!الطلأبدبنترمماتووجدتدديئرجال3حَئن!رتهـمف،ئعة

.)5(هذاعصرنافىالنقابماتإوالأتطداتقشبه

Firصادهـابهتادهـبحنزصق)1(

24،!!السارقالمربحففسى)؟(

http://al-maktabeh.com



بح111اللقصل

المسيحيةفىالةرإأثبةالمؤسسات

التربوىالنظامفىخطيرادوراالذربويةالمؤل!-اتلعبتلعتد

التربيةتقالبدفىالكنإسةتتحكىفلهدالوسحامأالعصورفىالمسيرى

انجيل/،متىانجيل)الاربعةالاناجيلهـنهـسقحدةنيةدتربيةاىافوجهقها

ومعزألمالاوربيةالمجتحعاتتطورت!م(دو!ناانبولي،رةورلى5انبيل،لههـضا

ب!المؤسصياتاهةمث-صلمانات4)-دربوريئادرا!ااناهـجاوالزربديئنظم

الذىعثرالحادىالقرن!قىفيهاالتعاديمواحت!ربذطو!رهاةقاالتربوية

.ا)1(اوربافىهـاحيةنهضةبثهـبمتإ،م

هى:المؤسساتهذهوأهم

:لا!يرةا:لااو

الجباكالىيفرونجملهمهـمالامصيحب!نرومانى11الاخىطهادزاد

يهبملدرجةعددهم!رولمقد..الدينديئثصعاذرهـملأت،حةإتلالواوالكهـوف

واغاراتهم.اللصوصلهجحاتتعرضواولطَنا!جددبةالحباةتلكالحتحبوا

لابدوكانهبوالفإسلبالعيلياتوتصرضواحيانهمعاىياْمنوالمحنى

تحيطأهوارااقامةفىففكرواالفاراتهذهمنأننع!همحماب"فىدمكرواان

أسممعليهااطلقهفاومندائرة!يئةعلىعايهايمدفوناتىابالأرض

والهاربينالمفارديئعددزيادة"نقيبالصحارىفىالأدديىةعددزادوقدالدبر

.)؟(الرومانحنبحياتهم

!فىالاديرةبناءلحمبببأنالو!طىالعهصورمؤرتكمابعضىوفيكر

الضبىضاءوعناتهاوها!الرياةزخرفءنا)بعد!والجبالوعلىالصحارى

1183ص.اوسطىاالعصوراورباعاثصورالضتاحعبدسعيد(1)

.25*!لى(لهادقحرجع)الهحاعيلءزتمرحد)؟(
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المسيحالسيدلمعصراحتدأدكانالعصر!ذاوأن،)1(ى.والصالمدنقْى

أمورفىمعهمايتناقتنو!ا)ببالءلىبتلا"!ذهب!قةىء،ن!يثا!للامعليه

نهم.بد

ذلكويرجعا،مربدايةفىمصرفىقاهـتفدالاد-رةأنأيضاويقال

جعل"مماالرومانمنمصرمسيحيىعلىوقعالذىاد؟نىاطهادالافال!

رأرومانمنلحيايت!م-رةالأدبورقدمونصارى11الىبفرونصدطنالمه

المسا!حيوناونالالاسلامىإضحاب،ءحتىالوضحهذاوظلدهمونعذب

شعائرهمافأقامكةبل!نبهيحظواإمالذىنىالدبالتسا"حن5وفيراقمىط،

ا!ىنقلقدالمصرية،الأدديىهنظامانأيضاويقا!أمانفىالمدينب"موطقوس!

.!2)لماذياأورنساوفايطماليا

الخدماتلهموتاتدمالأجنالىمختلف!تالزوارالأدريىةوتستقباط

تصالججيةخدماتبذتمديمفيهماالاثرافءلىالقائيونة،مو!غد!قابلبدون

.)3(والكتابةالقراءةوتعإبحهمالمسدجيةلاطفال

القراءةب!رفرنلارةالأدبفىالرهبانفاناخدماتاهذهورفم

اللاتينيةاللغةتعليمعلىب!ثهـرارصدرهناومناللاتينهةباللفةوالحَقابة

يتحكنحيثاليونانىاصفكروأوالشعرالادبدرا!ةمعوكقابةمراءة

!،عتيناالأدويىةدمحهى!ددتولةدالدينفى"عارضيعمعاىارداالر!بان

.)،(ا.للدرالةفيهايتفرغراهـبإلكل

عديدهـنبنسمخذكزناكما!اموافقدرهبان11لدىالماديةالحالةولسوء

ببلافياتصلواحينالعربيةالحَتبمنمترجىةنقلتالتىالادبكلذب

.)أه(الصليبية!د!-بهمخلالن5اًوالاْ*د!ص

.2؟هصالمرجعنفد!)1(

25101ص(القبطيةالتربيةتاريخ-إربعاذفس)حذروبول)2(

.،2؟هصالسابقالمرجعنفس)3(

المكتبة-اوربافىطىالوهالعصورعالم:زيادةنقولا)،(

.031!!-791،-فلسطين-ارقدصا!!مرريئ

اورباقاوسصىاالعصورء!الم.ال!مابقارجعانفس)5(

.13?ص
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دراسهنرلمانأ.شُائهاالتىإ!،زا!درسةفئأدخلتولهد

نهضةالىكلههذاأدىا"ماوا)هندسةالرد!اضةودرألى"وال!ناءلا،وسيقى

ظلتولقدبالكتبوالأغنياءوا،ثهـافالملوكحْزائنامتلئصاوهتصالجهية

التربوئالنظامظهرحقىالتمليمعىإيةفىبدورصاتمومالأدبرذمدارص

.)1(ا)حديثةإجامه،تواثالمدار!فىالحددث

اكيرمقْىللالىتراحةالملتهبةالحارةالصحراء"نالناصثتىوقد

تعليم!إراهبافيأخذمجوسماو11وصبْدجنديموذواوتْدذذورهملقض-،ءأ!

.)!(وصلاذالاوطقوهها-يحبةالمصالديانةءولاء

علومولهائزالطوالعوعلموالحسابالفلكبعامدرايةودرا!ب

الىيمىءتصرفايتصر!راهبأىدطردأنيهكنهرئيسدرولكل4اب،

.)3(الرهبنةاوالدبن"معة

ف:صقدماليهاغريبقدوم!جمنو!إتاسدربىاببابق!إقأجراصوهناك

.لهه(أيراالىلجوئهلهببءن-رالهدونرطلبهاخدمةاىاوالطعام/له

:51ءلصوا:ياثاة

واحدةنافذةالاالنوافذمنلخلوهابالمفارةأئتبهإهـخللي"ابفيةهى

كأأمامصورجدرانه!اوقالحجارة"نوارضهـ،جبزاذبهابعه!فىضيقة

مصبحةوبيدهالراهبيجاصالصو!عةهذهوفىا!نورف!دفمصباحصور

المرهبمْةثوبهوطوبلنوبوا"المفوتالحجرمنمقعدعلىلة4حصو

لهبميدعووهويديهويقبلئرنمذكلنياتبركااليماللوصهـلبتكأا!مونوالناص

داز.الوسي!المعصرفىالاوربيةالف!لىفةتاريخ.كرميولحعف)1(

1ص-91(9-المتاهرة-المصرىال!تاب 1 ، - i Ir.

.116ص.الاوربيةالفلسفةلتاررخ،بقالس!المرجع)2(ففسى

القديمةالعصورفىوالتربيةالثصاغة:سهطنابراهيموهدب)3(

سفةبحصرالمعارفدار(النَرلهفىدرأ-ات)مقمارنةتاريخيةودرالهة

.018!ى96!

18101ص.والتربيةالئصإفة؟إرجعانفمر)((
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.المضهـ!الكتابهـنالحَلماتببعض)1(ثحفتيهبقحردلث

منالوصايأبعخسياْخذأنديىيدمنيجلص!الصوممةقوهناك

فأمتا،حيانبعضوفى..نفسهيثىفى!ااذنهفىفيلقىمتربعاراهب11

.)2(الجددالرهبانلبعضوالكقابةاقراءةابتدريسالصوامع

الكنإسمة::نالثا

أوربافىوالسياسيةانعلميةالحياةفىالكبيرالأنرللكبسةكان

أفرأدهوحياةالمجت!ممعشئونفىالكنسةتدخلتولقدلمصلحتهاوترجيهها

.)3(تبديلاوتغييربدونيطاعانبجبالكضصسةضهتفمماانلدرجة

يدفعهالمالمنجزءفظيرئاأ،منحرفافساتاىعنقعفولاوكانت

اكنبيدفعانوهوالفف-انبصكوكيسمىماالىهذاترهـلوقدلها

.)،(ذنبهلهغفرقدباْنهصكالهفتعطىسيئاتهإحوالحَنيسةتةررهحا

كأاجراءاتمنبهتقوممالأنالمسيحيةشعائرمنصت،أعتبروقد

عاح!الكفيسةسيطرتوبهذالْفسهالمسبحمنالهامايعدالمسيحية!فهوم

والنعيموالجنةالحياةو!إهاف!ىضخمسلطانلهاوصارالناصعقول

الساإمعيلهالمسيحقولمنمسقهد..و!*ا()5(والججمالموتوخارجها

تر)ونهوماماءالسيفىمربوطا3وندالأرضعلىتربطونهحالكمأقول1الرق"

صارتالننولهذاعلىوبناء)6("المماءفىمراولاي!ثنالاُرضعلى

323صليروتدأر66طبعة-غسانقناة:زيدانجورجى(ا)

.326!طالمرجعنفس)؟(

.211اتلربوقالفكرتطور:حرسى5!د)3(

الحصوزفئأورباسابهتمرجع:عاث!ورا!فتاحعبدلعدا)،(

.112-111صا)وسطى
.،11صادوسظىالعصورفىأورباالسابقالمرجعنف!ث)5(

الوسثالحمرفىا،ولارتصةالظسفة،ريخ:تمكرميودف)6(

.(اrAصسابقمرجع)
http://al-maktabeh.com
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وخعيامههالكنيثمحةباتباعالناسالزامأ!قيةسلمةاالرحبانهـأخة

)1(قاماخضوعالهاو"طخخموع

عا"ت.دوتللأغيفاءوبعلتهصمالقطعلىالكض!سةسدخرتولتد

فهـيسةوقعتالاوربيةالثحعوبهـعظمفاتالدجلرة1لهذهونتبجةالثصعب

والفقر.والمرضللجهل

ع!د!جديدوص!طالمنضلىالكتاباعى6كا*ااعت!حماداادَنيسةوأعتهدت

الأرضكرويةمثلمنهاهـقبوثوغيرقما!ا*!فزضا،فجيلفىلندلهلب!!

.)؟(المجلدتحتبحقت،مادهـتسوخلاج

يعاقبيخالفهامنانلدرجةالناصحياةفىالكفشةوتدخلت

العقلى-ا،نتاجعلىوفرضتبحياتهتؤدىالتهةوهذهالهرحلقةلهمه

وهـنبطبحهلطمرهقسيس!حااولاأانتاجه!!د!لفالمزانب"لدررنجودا

وتركماتدينهالتىإتفتيتنىامراكمأمام1لمحاكمةلحفسهبرورضذلكأتبخا

ه)3!التعفيبأوأالشدثأبا!حرت4خدة

-ببطلانو!ثرمارتننادىحينعنهاأننئقتفص!المماق!افىا!كنيسةأهـ،

أصولهامنأصلايعطاطولمأرس!طوواأفلاطونوفاصمضةالففرانحكواث

المسيحا!ةلاصلاحور!سعابصةالكفلاصلاحالحركةص:هوكانتأئحيحنة

.(")،ت!ىتانتالبروبْلماوسح!

هاجموقدشاقاوجدو!انمالهلاهـار!يق!مإبروتمىتاذتايجدوإم

الأبرياءفيهسقطمدمردمزىصراعالىالصراعوتطوكأراءهم11أتكاضوليك

كثندعوالتىالسلامءالجهالممميحدالسبتعالربمالمسيحيونوتفاسى

اطهى-االصقتمحاكماوربماغربفىوافتنْنرتوالمحبةالسكمانىمسيحى

.!13صانفلسمفةتاريخالمرجعنفس)1(

المرجع.نخسو!)3(

تاريخحوجز-جاويدتوفيه-ارْالضبعبدت!هـتجا:ويلز.جص)3(

.011ص8،!االمصريةاننهضةمكتبة-الصدم

.(211-111صالعالمفا!يحْ!وجز)الهلابة!ا،تجعنن!ثا)؟(
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.)1(الناصبب،،جمالاعدامها!،اتو!لئتأءللاب!ياء

أغ!فىاصوبننسوكرأصيخةوبضغماءدماءكلهاأعياداأورباوء:فت

بنخمقمفىازدادووقدالكاثوإبكار؟روهـتاذتلز،دابالدحوىإتعصبوا

..،)2(همطربةفىتتكماءك!!دمرواخنىإ،عيى

الصكبلةوأنحروبالاذإلسبلأدطربث!تبار!ربأوربااوأْتصلت

.اوكلتاذلك؟فىتفر!اان)هاثاءما-الحفارىالمنب!منوأغمتنرفت

.)3(ا!ىفاتالفو..الأَدأبواال!اح!!ممناءصيرخ!رفت

أوقاتفىوالكتابةالخرأءةالم!جمحيةاأطفايتط؟م2:بلةادلقامتوقد

اجباريايكنامالأا؟لىامتعليمان11ذإكومعذىبذلكم!تز""تدَتولممت!قاوته

وظهرتممالكهمع!ىيسةال!ق-صطرة!تبالاُ!تتللألاأورباملمثكنادىوقدش

l والفرنسيةكالأفجيزيةالمرالجةاللفاتظالرتوبلخهورهاالاوربيةلءومب،ت

الذ،حيهعنمنفصلاالعامبالدَطيمتهتمم!الاورتصةماتالحكوبدأتصناتمن

تمتنىحضارذا،ناوربافىاينارإالاستغلاللهـذاونتيجةاوربافالديمْية

.)،(والتطررالتقدمنحومريعةبخحلى

المسيحية:المدارس:رابعا

امأ"الفرصةاتاحةفئالسلامعليهالمسيحالسيدتعاليملماههت

المسيحتءالمدارصفظهرتاو:خليمفىببنهمتنرفدوتالمسير!ناصفالالأْا

وأهيها:وا،غريقيةالرومانيةالمدارصمعجنبالى-.جنبا

الاولى:المسيحيماالمدارس-ا

*تواتخذتتعددتولقدتوالأغربالروهانأخلاقمعارضةوهدفها

والىئلامالنصرأت(!مابهتمرجع)اسهاعبأ!عزتمحمد)1(

.133.ص

.،13!!السابقارجعانفس)2(

.902صالسابهتإرجعانفى)3(

8آالقاهرةبا-الاتمباطفاريخمو!وعةث!نودةزكى)4( M

.-97-ص
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المبادىءاوعهليةنظريةبحلربتمةتلاميذهامْفو!ثفىوثبتلامقراأد!ئس

..)1(المسيحية،تعاليموالقيم

الوثنيإثوالروماناليهودمنالمراشدينأ!اماالفمضةأيضاوأتاحت

تشمىالتعليمبرامجوكالتالمدارصهذهلدخول)؟(الممسيحيةمعتنقى!ت

عمليهفىلأستخدامهاالموسيقىدراسةمعوالمقلىالحننيقىأفتهذيب

.)3(الدينيةأتداا!الت

اللأينى:الحوارصدارس2

اليوناكاالفكرعلىفيهاا!اتالصوتقامالمدارصأنواعأرضوهى

المسيحيةعنللدفاععاميةمناقثةى11أمامالوقوفحنخريجهاينمكنح!ت

والأغريقية-الروهـ،نيةادأرص9معجنبالىجنباوالوقوفمعارضيهات

.)((الوقتذلكفى

الاسكنلأرية:ملأرسة-2

وهوالفلاسفةأحديدعلىالأهميةبالغدوراالمدرسةهذهلعبت

المسيحية-واعتنهتا!رواقيينوتماليمافصفةعاىخرجذاد"بإتينوس!

.خلالومن،لهماكاملامنهجاوضعوقدالمدرسةلهذهرئيماحبح2و

كث-تبمهثم)5(الكنيسةخدمةفىوالخطابةالفلسفةصارتاندرالة

و!ابولمحدبيهمعلىاضهـرتالنينالاوائلهـنوهمواورجانكلغت*ن

.)2(الثحرقفىالمسيحيةوتعاليم

.81-08صاللابقالمرجعففس)1(

القاصسة.المعارفدار-إليونانيةالفا-لحنةتاريخمكرميوسف)2(

نفسهه7Aص-91و9

..AAصاليونانيةا!فلص!ةالسابهتالمرجع)3(

.06-98ص9يانيةالبالفعلىفةالمماجمقارجعانفص!)((

ص(!ابقم!رجع،)أوربافىسطىالهِالعحورعالم:زيادةفعولا)5(

.011!ط

ا"--إ-/.أ،اصثالسابهتالمرجحعكضص!jا(6
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4-iئياتاندرما:

اسدراسيةوالمناهجالأنظهة!تحيثالدينىارالحومدارهـثوهىعلىنمط

بفحرجلكىالمسيحىللاهوتمركزصارتخنىبهاالانظمةتطورت*ضم

!صدوا.ماعلىوظائفهمفىْذرقياتهموتتوقفالمسيحىالدينربالحنها

الحاجةوازدالحتالمدارصا)ىيرجعاو-بافىسيحية19ونحوفكزمنعليه

سآوط"بعدمكانتهاوهـطدتالمدارصهذهانسعتوب!ذاإدينالرجال

.()1أورباافىَرسهىكدينالمسىب!يهوظهـوروتَف:"11معاغل

!ئأنرلماتأصدرهـنذالتفيم!الذهبىوصهـالحامم787عاموبعد

لةانداثرافتحتووضعها)ددارصص*هعلىبالاسقيلاءأ!رالفرنجة

(.21(وربا11فىأحديثةاللتربربئالاواكاالاينههذابعملهوفحوقد

:ال!رةرس8المد:تإممىء-ا

ا!،ءنجها5القراءةالصفيرةالطبصاتابناءاتعلبمأوإيةامرحلةوهى
الأولىراتصالجمعلىيحصاونكانوافافكمالغنيةإطبقاتاأما1الوطنيةيالنةم

مهسحلةلاىتنتللاالحرةالمدارلىوهذهب!مخاصةفصرلاومنازلهمفى

فيها.للن!نيمأسالاالمقدصإء!اباانخذوصدالنعاَيه!حراحنىمن؟خرى

الآنوية:رسى2المد:سالسا

بأتا!وةفيياالدراسةوكانتالفنيةتماتالحلبلابناءالمر!ا"هذهعدت3

أدم!منالمدأر!تصذهفىوالروجماذكاأمبثنانىاصنهبمد-الة!عاللاتبفت"

.)3(وغيرهاإ"وخطاوفلسفة

ائسب!ة:إسيةالدواالمنا!ج

،؟تهح!اىيتبعالسلام!الجهالمسيحي!تلم!المس!حفيئبداب"فى

.2(1صاللابهتالمرجع)1(تنى

)تسبعالثسصىرالعضأوربعاثصورارغتأح!نجدلىحيد2()

.98!ى(سا،كأ

.جهألتفىدرأ!ات(لى!ابهت*-جع)سمعانبوص2!ور)3(د

1'2-72؟ص)للمقارنة 1l).
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ليعالجببراعةويستحْدمهاالةرص،يف!ظروأنهالخمبثهتملإمافئخحلةاى

01!ثله!نتثارالتىالموضههـعاتكلبحكمة

موضوعاتءإنتوانماالتدريسلعهليةمخططامتالجاهناكيحَنافم

:وأص"،حولهحنالذينالفالىاذهانتشفل

ومساوئه.الرومانىالقانوت-ا

أجهزتها.دtوفص!ةالرومااحكومةا-2

في!.ورايهالضرائب-2

ومساعدتالم.زراءر"فا،حسان-،

العث!ر.الوصايا-5

.السمواتملكوت-6

ا!خر.إعالما-7

المديداستحْدموقداليقينالىليصلوهـيلةالشك"،نيتخذوكان

المعلو"اتبعصْايصاليريدحينوالكتاباتوالرمزياتألاستعارات*ت

.المقدصالكتابعلىاعتمدواقرتارميذهبعدهو!نل!لاميذه

والرومانيةالرونانيةالدراسيةالمناهجفرضت،الحياةتحاورو!ع

أماليب1تقلبتثم.المسيحيةمعارضىعلىلردالمسيحيةالمدرا-تفى

تساهمثأورباوظلت،الأو"ربيةالف!ضةعمرفىإخرب.جمةاألتربصةوفشلم

.71ن!الجههىما11ب"،وصلتحتتوتطوربىها!ةإلمر
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لمألقاالبمالف.

ا"ملا-ارتصjىه"الإل!لإهإهـ4ا)بن

(لمسب!-"اثالاسلا+-ل!3ا1
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الاوزال!ملى

وخصلألص!اوأهدافهـاالاسلابمةأترهيةافةفل!ه

التربية:افلسفة

بمِالصك!مرعلىالاخرعنقربوىهـنهجإىيختلفانالطبيعى*ت

التربيةمنهجاختلفولهذا،الزربيةمصادرأتتلافاالىذ!ثوريىجعالمختلفة

والمصاثزعليهاقامالتىلىالأ!فىاختلافاالمناهجهـنغيرهعنالاللا*يئ

التربية.فلسظتالمناهجصإه!عوتختإت!الجهااعتمد1ابخى

وهؤالكريمن1القرمنجوهرهاالاسلا!يةالتر!صةفلسفةوتست!تى

المسرصتاليهضمقدالمجمنةالاموربعضعلىولامثتهالهالاولْالمصدر

.لأ)1(السنةوهبىمجملاالقرآنفىوردمالتفصيلالثمانىالمصدرالأوائل

ههااماسيينمفطلقين!ثلاتربيةافىالاسلاميةالفلسفةوتدور

يق!!هحقىوأمرارهغوامضهبدَلوا)كونوامكانياته4ط،ة،ذبحَلالانسان

الانص-،ءبتربيةالاعتناءضرورة"ىالمسمامينعلطءدبهوقدالثانىمعا،ول

..أفضلحياةنحووممهبهويتطورالاللامىمجنفعهمعيتكرفحتى

4-بشهوضعتقدالارضفىارا،وخليفةالتهـ!!ةمروروهووالأنمان

طىتقومالتىالتربيةتلكالىيحتاجف!.ننيخوختهحتىمولدهحن

جمأحكبحعلىيقوىحتىاروحىاالجانبفيهوتقوىالصالحالعهل

يكهتوبهذاننطلقاتالتفكرلقوى4الفرصبتركحتىوملذاتهشه!هـاته

.)؟(الخلافة!هىالا!،سيةلمخَانته5-لبمااعدادااعدتد

يع!ِخى!أنالاسلامنظرفىوالشهوةاللذةج!مماحكبحمعفىوليس

!!النهىحعوجودهاأناذفصهاللهر؟لجهاطاقاتتفذيةعنالافسان

-؟!؟ا-ثالْيةحلبعةن7اصقراعلومفئمباحثالقطانمف،ع)1(

73؟!ط:م،7391 - V.

تر.!!3أاحياءدار-والاللامالمماديةبينالانص،ن:قطبمحمد)2(
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01ا!*ذلص،نفانلهأود!ثاالجها1منالتىالقب!ةبنقدهاأستغلاوكا

ادنهكا،رلىأرضىككائنمىوأتهبينالانساتلصلوكأرتضظيمكانافماو

ف!-،مدارالسلوحَىالتنظمهذاكانوقدا،رضعحارة؟تاللهكصة

أننفاءحيتحنا!سيحا!ةالذركجةبهت!مو!ابخلاتوووا)1(وعتهبد1كهالانسان

والرهبنةالتنسكنروالكا"لْوالأنتهطاعالان!ى،تحنوالملذاتاتذايمالشصكاى

دىتةالرهبنةاْنحيث.الخلافةفى!كانته!!ثمنتض.داهقكوناإمالنذجن

تهامأ!والعك!ىبهيريطالذىالمرتعءنوالعزلةوالانطواءالانزواءالى

تحتثحتى،ملذاتهرغباتهالافسأنيث-بحأنمنأيهـود1علحاءفهههما

.(؟)أهذب!!وبنط!ثادتثمبع4إحا

حَاتبفكرةالانطلافنحوالاسلا"يةا:ترك!ةفىالان!صانيرصاطانبعد

بطور!،حتىوجماداتكائناتمنب"بحيطما!لعاىيتعرفأنمنولابد

مطورأ"عالماالانسانيكونمية)،سد6الذربيةدائرةثأنهأىبهماويصمو

.)?(ماديةأثميماءمنبهيحيطوما4ورلمجتم

الانسات.منالحديثا!جتمعثالاَنفجدهماذلكفصجة*توكان

فطورهااب،لكائناتالرقىو!ىاالاسلا*4التربيةجواذب!تجانبااتخذقد

أ،ر2يسهىماوهذاواجدادهاآبمائها!تْكبيرااتتلافاتختافجعلهابحبث

تختلفثبمواحدوجدوأحدأبمنتنشأالنىالسلا،تتطويرينظريه

1عنهي ( L).

الانصاتاهتم)ذاا،الالملايمةبيةالشفىالخلافةمعنىيختققولا

بحيتحياتهجواذبكاا!فىالا"غدالى!-تمنولا11)؟(نفسهبأصلاح!مالمص

-بيروت.ثانيةطبعة-4الاللامبصةالتربحذةج:قطبمحهد(ا)

.65!-2!صالمئنروقدار

!مطب.نتهاالادابمكتبة:البزرب!4فىاخقرآنذ!،ج:شديدمحهد)؟(

058ص،ميزبالجم

.82!!الضرآن!هجابقاس!إربعاننس)3!

(Y)`لأدراساتمن3()رقمالاسلامفىالتربيةالابراقنىعطية!حور

-الاثقافبوزارةالاسلاميةللث-ثثنالاعاىالمجلسويصإرهالأمالاهقْى

.(3ص691سنةاحارلر2-0381سنةمضان.51
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ش!!لةماثب"؟حو!نطلقكلولادةاوءلهتخلقرو!.:رزذ!منطلقاتدءلا

تْشى.!وفىبروحهصهـيمى،ثافمما،اتسم!هـا!ذفلىى!تبهوتص!النتنبعفى4

.لماعتدالاث!ماة.قسحلارنا؟قتل!
...مىط..!

شخصي!ملا"ت"الالىجةالذربفخصفة!ابلورتكحالمالمصبئونتخص

ذودتفتذبصيرذكاتإءوتهـة(1)وحسلا!كاأدكأأءيكاحرث"تبهـ!بهـذتماتلا

ا،نضلى!"ثبامكالْب"فيهوجودة19امكا!!اتهع!كماا،نسان-لا"."الا!التربية

.)2(الأخلاتئفىمكلنتهبحذتحتىالتَا"أطأإدراثاذ!بذبات

اسطوائيةشتصيةفهىالم!ى::ت!ةةبإالنز!إرا!نجااثىخص!ب"ا!ا

ال!هلىوعلى.وجىاداتكائفاتمنفبير،يحبماطلأ-برذ،،!وبرقىأذ-رار

تنط!ىلاذاتيةتنخصيةاليها!ديةاشذر!4فىا!:،هـ1-ىثخصيةكاتتحهاما

و!فى:عزا!قا!يث،ادا،!ثاد!هم-دتطاوا!)ص!حذىاوذاتحبعلىالا

وئعباأبد-يريمفا.ت،قى*فإرااللهبدثإب!هسأإتإوف)\

ما!عم!!اير:ءبتدليووإبئءبذ-حا!:ءبتثدبْ!رحلد،ت"بلى

بثماكااخف،!ادةوذأرالما!دق،؟مب"ةدْاال!وأفر3و،حااحضقي

51بدب،قالوابما

ربئه*تاليكأنزأسا

فدواثأ!أحما،م!،لينرال

أحافأهارا!ربنارا

."(3)تبد!لمفا

يحبلاواللهفساداالارضفىوب!!رنالله

محَاتةطتلهف!4بكاالمم!-ومإت--!1ا1،د-للأ!جة4يإالتخلننهت1-!كأ

أتوإوألراركمائناتن5ن2ارفى!ولهدبوربما!ا-!،ب!رطب(نالخكفة

اثكريم.اَنإقر1وهوالإولباوحص!درو!إ!!ف؟ماب!يرحها.

الادكأأثبعدوالححَما*دراثالمرو-ل!ما،لْعصاناد.ثأثبتفحوبكلذا

.الأخرىار:تحاعاتبكةعنإبنفعا!ظامأخظفالمؤ،وحينلهذبتوورما

يهتح!!تذواتهمبح!مبتومههـتبزمعالمبأفرادأب،يعبإ!ةالزجطتهظوهـن

ويوب**إلىءاالف!ا!عنعهي!ِأخيادأ!ازعافكأتتيمالزردالذاليةا)رقابة

7،-،6!!السابهتالمرج!(شفس1)

.8،!ناقالصاباار+!!أنف.س)2(

.،إ*ط-06:الما!دذ)3(
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هنالهَوئيسىلذاته!،كم!لْالمجتحعأفرادافيكون..والفص!لةالخبىئحو

الباطنةالرقابةفوقفانهالجى!عبهايحكممثاليةلنفسهبدعىواحدمْرد

بلثاءكيفيوجههـ،لا!دماكا؟ايمىتالتىا!نربعةانمامذلةاترىرنر،بة

يخضعواما،هاسنةمنره!لهأة،موبماقرآنمناللهأنز!مهاثابتةهى

الأنطواءأثرتالتىالم!لججةال!-تيةبع!لى.ثمين3وحرجمنحاكيادجييع

اليهوديةوبعكسللهجتهعكا!ا!بحكميقومواحدفردجملتبانهاوالانزواء

.)1(باْكهلهاربتمعوت!رينبتتنكيلققزمطاثفقىجعلتانتى

واحداونمطاوأحدش!ا!والمجتمعالفردجعلتقدالاسلاميسةف،لتربب"

فىاليهـوديةأماامختلميننهطينوالمجتمعالفردجعلتالمميحية"التربولدَن

.(2)الطائفيةوص-وا!!ف!حمطالاهذ،كصف!

بعكس،جتهع19فىالطبقاتبينإفه-أرفاالتأأشدالالحلايهةوا!فإلسفة

الدينرجالفىيتهثلوهذاالمجتهعفىوطبقاتفوارفخلقتالنىيحيةالمف

العصبةيسهىبماخلقتفقدال؟هههـديةفىاما.المميرىبالشصوعامة

.المفهومبالمعنىمجتمعاتخلقولمالطائفيةالدينية

الاسحية:ربطةالمَافأ!دا

منها:ءثيرةاهدافالاسلاميةللت!بية

بربه:إؤهناأيجاد!)1

هناالعقلْ!حبزةبربهالمؤمنال!ا!أ!الى*نسىانخ!قعلىالذربيةتعمل

عنالخالقممرفةالىيصلْحتىالمزمنبهايتصفارتىاصناتااهممات

ونظويرهأ-سارههـلىوالوفْوت!يهيعبتْنا!الذىالكزتغا،ومصطريقة

قد-ا،فسانيكرتالايمانطر!قوعنالبحتيهتصاعنألاينأنىلاواك"يطت

وهـراجعةدرجصةالمسيريةنئالاننافى-لملأمالآ!:ا!ربثذجأكزباز)ا

.82صى!-المصريةا-فالفةمكتنجةال!4تافمححد

لتةمطبمة-الاسلاميةاهـترتجةهـب،دىء:ف"-كأحسنالهىماء)2(

..6!!لى.ا!7؟-القاهههـة-النتنرووا!فرجمةاثيلفا
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.)1(الارضفىا!خلافةدرجةالىرصك

البحثظريقعنالاالعلميتاْتىولاالعلمإبشرىاالعقلْوغذاء

وجل:عزاللهقالثب!القراءة

؟)((الذمحخلقربكباسماقرا"

المؤمن:حقفئوسلمعليهاللهصلىالمهارهـولايضوكوحبث

وأذانفععلههالىأحتيجأنامإعااالمؤمنالفاصافضل"

01)3("4نفصأغنىعنهأستغنىا

:السلامعليهأيضاويقول

!.(f)"الملموثيرتهوزيضتالتتوىولبالههعريانالايمان"

يقوله:خز2موضعفىوالسلامإصلاةايه.الرسولوكرر

أماوالجهادالعلمأهلالنبوةدرجةمنالنماصأقرب1"

الرسلبهجاعتحاعلىالناصف!لواال!ا-مأهل/

علىبألحسيافهمفجاهدواالجهاداهلواما

.)5("ارسللأابههجاتما

احرياتةااحترام

ادرأئأوالقولفىمىواءالاخَرينحرياتأح!رامعاىالاسلامحرص!

هذهفىالامرواتمىحالبدنأواللفظفبالسوءلاصحابهاالقعرضدون

كلابه:فىوجلعرْقالحتى)6(ذاتهاالمض!دةفىالحريةتشولحتىالحرية

شاونثتحقي!ت:الانصبةا،ثاراتالتوحيدى!!انابو)1(

05!اة-الثحالْىالجزء-الاولْفؤأدمعلبعةا!قاهرةبدوىالرحهنعبد

.131-133ص

.ا:العإق21(

نريف.حديث)3(

ئنريف.!دبث

ثريف.حدإث)15

عمالىقرجية"الاسلامفىإدينىاالتضكيردتبدلي:محمداقبال)6(

-.:؟ة،ص5591والنثبراقرجهةواإيفاقلألجنةمطبمة:القاهرة!حهود
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1)،،الغىمنرث!11تبينقداكبتفى51ا!لا"

)يضا:وفال

)؟("دينىورىم3ددفل!م)ا

اعماكلواوتسفيهالاخرينتسفيخهعدمعلىلهين!الىالإهلامحثوص!

تالحيثاللهمخاقاتحهلعالاْا!مأَللاعءآ5 و...لهم!حمر.-رلم

يكونواأن!د!كامةا!من!ثميسمخرلاآمفهـاالذربئإئهايا"

تبهاب؟شانعسىنمساءمننمساءولامنهمكيرا

..)3(،،منهن

تمأعالة:الابالعدإدكأأشن!،ةأ!أ

العهثوضعوانماوابيضألىثدولاوغنىفتهيربينا،لهلاميرثَام

علي!الهصصاساللهرس!ولقا!!!ثالناصبجمند!تكرفةأ!ساساىا!تء

وسلم:

"بالتقوىالاعجمى!إى!!ربىففللا"

الحكيم:نابه3!و!لعؤأثىوبتول

ش!وباوبعلناءموانثىذكرمنما2خلقتاذ،الناسأيهااب،"

ى(t)"ا!؟،كماللهعذثاكرمحَمانالتء،رفثوكلبانا!

مب.+احيثمنالناسب!نبالمساواةألتراراهناكانرووكأوهذا

مرأعماقوفىتفكيرهمونمهت!دادهم51فىالنالىيخنلفوأنماالخلق

الاسلامىوالمدلححذثرالثسب!ة4بجاءتخالفوها131ول!تالحسالحة

الاجتماعيةأوضاعهمكانت"!ماعقابهمذ،لواالاخرينلحرياتتعرضبىاأو

التكاليففىو!يدهال!بدبينمساواةلذاكمأإْواقربواعهالهموأغعار"م

.كابكاالاسلامءاف،مارتى

.652:ذشرب!1(1)

.؟:نولكافر!(2)

ك!ا:تأحبرر1(3)

J،1(:تاجر!)اأ
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ألقامةفىكتيرةأ!!لةالتطاببنوعماإصد.فار2أبهـبإذ،تصبوللحد

ابؤقال!يث،!لمعالجهالدهصلىمولالر!وفاةبص!ا،جتماعالةالعدالة

بخيركمولستكمءإةولإتأمْفى"الخلافةنهت!ابعف!الاُودىخطب:كأفىبكر

حتىضص!ففدكمالقزى.فظو،وفكماأس!،ءتواذافأءيذوذىاحصذت1فات

.)1(ا"الرقاَخذ!خىدىتفثىفيكمإضحبتوامنهالرثأتنج

قرابةالىالنخلردونحقهحق"ذىأط3أعطاءإىايد!ثوالاسلام

وصداغةو!داوةو"حبةكراصصةمنإ!.اطفةاذد!!دونلىعفةأ)خا؟ومرإ!،3

وجئىعؤيقهسل!!ثالجاهو،اوخصبولاالفسيرولاالضنىوا9

ه!ثااثلزاتعفلزالى9عاى!!مشننانبه!!بتحفلا"

.)2("تعيهلونبماخبير4الااتاللهواف"ثا!لتصهـى

:ال!ىالا!دضإم)3!

برةِأ

الؤاثةب!هـ-ب،بوالأخذومض-،!نمتهالخيراكتجال!-!تالىالأُهالأمبد!ث

ط!-بفعنصذاحَانلهحواء.ا،نسانىالانناجب"ضاعفةالايأتىلاوهذا

ل!ححلبجاحصاسانالأفاممىي!)نبايوقيهـ!انتجارةأوالزراعةأوا!صناعة

أدنه"حثولتد5من!أوأعلوهاشاعزافانلاناورىبدهبمدأنالصبوانما

:)3(قا!حيثالعىا!!إىالمؤمتسوتعالىهـبحمانه

"وا!ثمدْهـنور!-و!4عىا!ماللّهفلى؟رىأاعما!وذلى))

المعوفة:المىدعو!ا!)((

وج!!عزقاتحيثانح!حةا!-اكأهوالا!لامبةالتزببةض!اية

خيرااُوتىفتمدالحكحةلمات*ْلشاءالحكلةْت!غ" ..!رو-ص..هـكا

القاهرة-ومطبهت"نهجالاسلاميةإفلسنةافى:ابرا!..مهـر3د5)1(

.58-57صا7(!،الحربإبئال،%بجماءاتدار

-داهـالئترق-4ئمافصب!قىىexاورمجتمعنرث:قطبلسدد)2(

.99ص75!اأ!ء93

.8:ار،ئمدة)2(
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.(1)((الالباباولواالايذكروماكئيرا

وتحالىسبحانهالهأومصدهـهاالم!رفةطويقعنالاتآتىلاوالحكهة

.والافسانالكونفىلااودعهاوقد

فةقاقحيثسبلهاواتباعبالمعرفةوتعال!لبحائهاللهاهتمولقد

:الكونهذااقوخاخاتقهبمعرفةللوصولىبغكره

ديحاولةالغارفىوهووادسلامادصا!ة!إيهرسردهعلىنزدتهـورةأول

.الكونهنااقوخاخالقهبحمرفةالوصو!صنمكره

علقمنالانمسانخلهت،خلقالذىربكباممأاقرإ"

الانمانعلم،بالقلمعلمالذىالاكرموربثاقرأ

")2(..يعلممالم

فْىوالمعرفةالبحثطريهتعنالخاق"!رغة11صرير"دعرةهذه

.)?(بهالمحبطالكونفىتمذاتهالانصان

الاسلامية:القربيةخصالص

الخصائص.هدْهوأهمغيرهاعنبهاتهتازخصائصالالصلاميةللقربية

هى:

:الانسانبمفكوب11(

خلاغة،هىخلقاجلهامنالتىالدرجةى11الانسانالاسلامرفعلقد

بطنحهأ!الاالاكولالوجهعلىارصْىهذانيفهمايم!تولاالارضفىالله

فوالكزتفىيدورلماالدقيهتوالطملا)بحثحلريقعنالاالصإميأتىولا

والبحثالدرالةعلىاكلتانى!نوجلعززاللّهففلوغدالبتنريةالنفس

:غا!!دب)((النماصعلى

.اص!.:البمترة(1)

.ه-ا:قالصا;'(

يولحسفبنمحمدالحسن،بىا،سلا!بيناقبا،علامحَناب)3(

الحميدعبداحيدداالدكنشبقامقوتحزدرألمةم!29-ص138هـإثالمتالعامرى

.801اب/!ر

الايهانالىحلحىمدخلى،يتحدىالى*سلام:خانالدينوحيد)،(

شاهين-الصبورعبدالدكذو:وتتمديممراجصةخاندلأمالا!ظفرئرجمة

.؟7صا74!الاللاهـىالمختار-الخاحسةالطبعة
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."درجات

ةو!!!زو،ؤله

-701-

العله!اوتوا،الذين!فكماَمنوا

يعلمورْ"لاوالذي!ون؟صياالذينيسذوىصاط"

فئالعا!طريهت!تالنهحع!-فةالىالوصولفىمثلااللهضربولحد

وقالوالثمسىوالقيرا!كركبرأى!-نجماالسلامعليهابراهايمسيدناقصة

تْتىولاربهاىااهتدىحتىف!هـوتأ!ا!انبعدفكرتهعنعدل!مربىهذا

حتىوالتأملوالبصثإدرالةاثمالئنكطريهتىتالامرفة41هذه

.)1(البقينالىب!تدى

فلا.الانسانتكريميأتىوالمعلمالبحثفىإ!شلااسنخدامومن

رجالمنأسرتهأوقبيلقهتحتويهماعددأوالمالاجل"نانسانيكرم

جعلهناومن.منهالامتزادة!إىوقدرتهعملهاجلمنتكريمهوانما

فقد)2(علهيةصهـمسئوليةالمجتحعوأماماللهأهـ،ما،ل!لمالفردحسفث!ية

عليهاللهصلىقاقحيثو-اءهالسعىعلىوحثبالحلماره)ثلااهتم

ويقوك"للجنةطريقابهالله!لثعاحمافيخهيطلبطريقاسلكمن"وسلم

يقلولم"يصنعبهارضاءالعا!لطا!باجنحتهاتضعالملائكةان"ايضا1

امرأةاومالطالبالىاجنحتالاتضعالملائكةانوانسلامالصلا!هـايه

منوغيرهاوالحجوالصيامءالصلاةالعلمالردولى،جص!.!صبأو

العلمطلب"قالببإقباحةايوما،نسانعلي!!يحمالحبا!تىالفرائض

والس!لامالصلاةsليهاشولىإافضا!ولض"ومسلعة!!لم!!!إكمافريضة

العلمحنباب))قا!حيثومت!ةزخرفمنفبالابياالدنياعاممماا!!لم

قححلواويوالصامعلىأيضاو!ث"فبها!سماا)دلْب،نلهخيرالربا4!ى

اشص!لأةعيهالالر-فالحدثترصإله"بيلفىوال!اءبالمشاق

فى:وائسحلام

حف!جالالسلا!يهالفبنَةفىسادف(هـربح)مfاب!-اص)1(مدكزر

.68-67!ل!اقحكلببفو

ft)ا*بالدينعلبىماحياء(سادفدربح)إكمااالءز3،*دأبلماالاور،م

.68-7!صبى
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بمالص!ببن"و!والعمااطابوا"

لا!لموالمحبوالمسذكعوال!المالحمائلJillكرمقدذإكابا!ْويمن

الممههـال"مفاتير!اخؤائنالصا!)!أهـلىلمعيه4الا!-اىال!هر!ولفأل-!ترث

."لهموالمحبوالمسذ!حوالعاومالخساثا!أرب!ةب،هـبرفانهف!ممأ.واالا

:الفردق!رألظكةففأ؟(

والعقلية.والجمدسةرويخة11ألاذل!،تل!إراتتنحديئهىنجذالذرب

ولهحلمع!نياللهصلىاللهر!ثلبمثتبالاسلاميةبيةافشبد"تلقد

ابىبنالارقمدأرفىواصحابهباتباعهبجذممعكاتحدتكأ"3فىبد-رته

ارضمجاعةوبثعصثلهموتثتمبفآالجهاعةتاكبذثجيهاتر!هـا!ف::!ومالاا-كلنم

منهموخلقالذاتوانكارن!ثسهمفىوالخداءالكرموفتلىأْ-وأ!يمفى

بكلاجماعقهيريطرورثل11!ظل.ب،أص!ونء،41"وابالىا!!ريئنتخه-ب،ت

وعنْنريم!ثلأثةة"إ4والجسدبوالرلابيَةايةالعضانا!-"أ"نوع!ا!ة4وء،بز

وعلهاءامالعافئدولتينأ!با-هزمتالنىللببرتن!قادة!ف!يماخرجعاما

كل!بكتهدرةا)رررمولعلمولقد.والاذهـ،بإتف!-برواوالردبثالدينفى

العقليةق!راتهحسبيذ،سبهإذىاحكاذ"فىصحابىكقفهـفءاتباعه

الرفدثالىانتقلحتىجهاعتهمعإرسولاظلوثوا!روحية؟-الحصدب"

وض!عت!كاالتىالاسم!ت!لىمحافظةالبحاعةوظاتعفكامرا!صىوهر2،!إى

.(1)الكريمر!-لها

الْأسلامه:اال!ةوفىبةوطقي!ةإرأ(

الارقمدأرفىالتربالةهذهوكانتتذريقدهـنجع،عتها!تلىولربى)!د

مص!مف!-دكل!نجعلوا!قتاىْساحباتاوالمددنجةفىاإسبدفىأثا(الأ"رتمهـت

عا!فىالذربيةءانتوبهذا.عفهمسئرلةوادبماعةا!!ماعةءنمث!ل

مسلهااللهأممام!ت!-ب!ولا!دثولافظيرولاغنىبينفرتلاداحمسىلحبت

وصلحتىوالاقفاعالا!ناع4ا!تربب"نهجوب!لصلامالا!دتلقدمادام

ذا!!ا.العت!دةمناقننةالىصذافى

(Hنىهماكتهـرلدا

ا6-7-61؟ص7691

عهان.الذربديئفلسفة:!-إإحالمر!ءنعد!
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الح!منةعظةوالموب،لريم!ةابثرلىنجياطأ)ىأدع"

بهناعلمهزربكأنأ!!ىنصىباشىوجاداهيم

.(1)"بالمهـتدينأعلم1صثو!با،!تض

ألاسلاميةالتربيةدةنمسا014(

كافة.بينتنائعةعلياومتئىانسانىطابع،،1الاللاميةالتربية

ويرعاها.الناسكافةتخصوانما.و!دهمإتعلمينأتحْهلىلافهىالمم!!مين

وتكونالابَاءعنا،بناءثهاويتهـااصيرهويعامهاعلإهاوبحمافظلاخربل

:السلامعليهالرلحمدِلةواطمثل)2(!ملحيات،تومتطلبوتتاليدعاداتم9ر

مس!!م!عنفرج"ن"أيضاوتْالى"!ميفهميكل!كأاْحدكميؤدنلا)ا

ة)3(،القيلامةيومكربمنكربة!خهاللهفرج،الدتكربمنكربة

)51Aب،اعيلأ::وابةمم

لْفسه!ذربب"عنمشولفالصرد،ةجط!مصثوليةالاسلاهـبةالْربية

الجمماعةوحَذلثافرادهاذربويئعنمسئولةالالحرةوكذلك،أسرته

!لام!ةوالصالصلاةعليهألرسلالقالْحيثافرادهاعنممصئولةالاملا!ية

رعبته"عنمسئولوءإكمراع(ككم"

الدتإبنمةالطقلالمسلمافردات!هـنحيثجمنارور-ا6ذرعىا!جهاعةفا

عىتطغىلاالفردفحريةمتكما!ا،وانهامنناقضةايستفانذربإبئالعفيف

ض!ىحريصالاسلامىفالمجتهعبالفردالجهاعةفستبدولااجع،عةا4!-ر

.()(القربيئحلردف!تالاذلكيأتىولاالافسافىالصتثتدرةوالضميرصفاء

.125:النحاط()1

بمالك!القرآنفىالاخلاقدستوردرازاللهعبإمر-.دتور3د)2(

!ؤلحىهـ--"وتحقبقتعريبالضرآنفىافاظرب"للاخلافحضارتهدراساته

..115ص؟7!ا-ال!احمب"البحوثدارإرلصلةا

نئريفَ.حدبث)3(

)jمظابع.دار-الالحملاماثتراكية..الص-باعىمصطفىدكقور

.77!!6291الثحعب
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إلالى!ىثمبقى:ئاقيرب!14الم!رفةال!6!4

هـا-ا-بستطيعحيث،المعرفةوسائلْمنكثيراا)كرويمالقرآنوضصع

نحو"الأوائل"الاسلامعلماءسلكوو!ذا،!سركولةب!ىاستخلاصهايغالتهـت

طري!ت!تالاالمعرفةتأتىو،،الاووسائلأصاهـلياواومراكزهاالمعرفه

بسيحلةممرفةهـنهادمصدلمالمعرفةب!حليناحينآنوا!،رألرفسجوهرءصت

غرائبلتمرف!كيقةمعرفةدهاقهسدوانماالبتنريةانفسواالكزنفىلما

تقوىطكمانه!اطأانيجبووسافإهاالمعرفةندرلىانوقبل()1خلشهثالله

وجلءزاللهبقولحدثالله

الله"كمويصلىالنهااتفث"

المعرفة:الآيل)1(

عحنأ!اذاالاالحفظع!ليةتأتىولاالمصهـفةو-ئلحكظهىفالتصثى

والسلا!الصلاةعيلهاللهره؟ورويشثل.الذنمصفهواتتنظيمصلى

الشهزات،عنالبعديكونوالحفظ"حوىثما05أصالرانحفظان،"

..والممرفةالعلمتطلبانيمكتماحتىالنضسجوهرصفاءعاىوالعمل

عن"بالبعدالاالطلبيتولدولافيهاورغبةطلببدونمعرفةهناكوليمى

الح!الأن)؟(حيوانيةشهواتمنبالانسانير:!ما

.ا،رف!فىتإيفةا،ذساتجصا!وتعالىهـبحانه

راقإ،يكونولاالاخرىوالكاذناتالحيمءافاتمنأر!كاانهاَخربمعنىأى

نحوأالميلياتولدهناومنوافعالهاثانيةالربالدائرةعنابتعداذاالا

الوسائلوأهم)3(ال!-نفىيتعمهتوكىالنفسىالجوهروصفاءالمع!-فة

!ما:

آلبمر:12ة

وعاَرغبةاالولى،ئلهذهوأولْمتعددةو!-ئلْ)هاالم!-فةانقلناء!ا

أههيتها:فىونحالىسبحانهقالحبثابصراويانجهاالمعرفة

تجذ"مطبعة-الاللاميةاتاربديئحبادىء:فهى!سينأ!"،ء)1(

.1(ص7،91-والنتنروالترجمةالثلف

.631صالثهـوق!دأرب؟ن7الظرظلملألفى:لتحهاب)2(لب

01؟63!صالمابهتادهـجعنفسلم)3(
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لهميتبينحتىانفسهموفىالأفاقفىأياتنا!سْريهم"

.(1)((الحقأنه1

ث!ة(ل:

كيفاالسماءوالىخلقتحَبنماا،بلاىاينظرونافلا"

كيفالأرضوالىنصبتكيفالجبالوالىرفعت

.)2("سطحت

آخر:وضع5فىوثال

عنهاوهمعليهاون1ييوالارف!الص!واتفىية7منوكم"

."معرضون

البصزيستمهلأنمنلهلابدالانسانأنتفيدوأمثالهاالاياتوهذه

نصلبحيثالبشريةالنفسوفىالأفاقفىالموجودةا!ياتا!ىالنظرفى

واستعهاكالجبالنصبتوكهفالس!واترفمتكيفوبالتساثا!معرغةإكماا

الموجودةا)!تائق6!ا!خلاصالانسمانحياةتطويرفىالرؤيةمعفاههناالبصر

.)3(والحمتحمالهاال!ثتفى

الا-ازفىالتفللفىالبصراستعمالىالىالكريما!قرآننبهوكلد

وال!نالحقمعبرفةذلك!تْوالهدفكاملةفةمصوممرفتهماللكائنات

لمجديداعلماتضيفمنهاكلمتطورةمتجددةالانسان!يخاةفىوالمعرفة

قالكمااليه)((والوصولعنهالبحثقبلبهمع!فةع!ىالانسانيكن

تعالى:

.53:فصلتإ)1(

.ا،-31/الناشية(؟)

ا،سلامىالفكرالحياةءنولمحاتاخزا!ىا:الديندكتوربهىcryا

مْهضة!تبة-ا!خرب6أ؟ثرقفىال!ءر/قادة"-لسا"ن5إعاثصاالكتاب

.19ص5891اغمحطس-بالفجطةصصر

درا-.ات/)الا!.ألامفىبقى4ذر11:الا!وازىؤادةا!.دالد!فور)4(
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!lغبصرك.غطاضكعنكفكثمفناهذا"نغفلةفىكذتقد

.(1)(!حدبدالب-وم

فاحيةمنالانسانيراهماف،!المعرفةوسائلمنوسيلةفالبصر

المص!غةتنحنرقوبذركيبه2وتركنهةبو!رف"فديدأنفسهبوهرفىبورخإبمرا

والتراكيبالا"لههـانعلىا،نحص،ندتعرفأندمهـتلاالوسيلةصذهوبانتفاء

.)2(وبالكون4بتحيطالتىالمختلفة

:علسيا)!!

وقتفىذ"!دأأولدفتهالا"ب!ماردائرة2فىيدتللاماالاشإ،ءومن

الأبص.::اوسبلةاىاقنضم*!ب!ئذ4فبنعيثىارذىتيرمكانفىأ!مصجن

توصدلفىمتبادلتينالول!ياتينوأنالصمعو!!أُترى4وسياالذءرافةما

تترتمهتهناهـنباذنهبراهلاماويمىمعببصرههذاويىى.للانلى،نالمعرفة

يلهه-لمنمثاقاكرديم1اةرآنااءطكاولتدب،ادو!س4أرتباطاهـحالصمعأههديئ

:وب!عزإ!فتمامرضبهامتفبهةبسمعبها

وقر"اذافهمفى"

الأ!تماعو!ىالم!رفةوسائلهـن4و!-بافةدوافد!ؤلاء2،نو

مأ!الاسذماعأنبجمناكرآنلكن،4الحسباًذانهـمصفةحعوالانص،ت

المفوماتاتأدخااه!،ا!!-ممعأنلنادتضحهناو*ت،لامعرف"تاصية

الرثبينوقدلىببعضبعفهاتلض"المتا،صارفتربطانبمكذهاحتىللنفس

الكائنماتحركةذعر!اندم!ن!تىالصحعاسذحْدامفىتهـ،عالالىاههية

وجل:عزاللهقالبث)3(الكزنخصانصعلىننعرفخلالهاوهـن

)1(ق:6؟-.

الثخصبذ!-ربيةفىفصول:اوىيزا!با)دويئلىحدا!دكتور!)2

للتن!ئزنالاعلىالمجلس-الإسلامفىدراساتمن8رقمالالهلامديئ

..118ص6791سنة5،ر!ق1،-السابعةا!سفةبالقاهرةالالسلامية

آتالضر:(الثفإطىءبذت!ار!حنأ?بدعائضالدكتورة!)3(

بير،ت--للملايينا)عإم!دار-الاولىادحلبعة-الانص،نوقضايا

.16ص؟7!ا
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حمانيعقلوناويسممثاكثرهمانتحسبام"

.(ا)"مبيلااضلهمبلكما،نحامالا

منحولهيبرىماالىَالأ!ستماعءناعرضمنبأتاللهصوروتجد

فقدتطأوسمعهافقدتالتىالدواببصورةالا"تدرةعنتعبرخركة

:وجلْعزاللهيقرلحيثذنكرما

الفينوالبكمالصماللهعندالدوابثر"ات

لاسمعهمخرافيهمالا"علمولمويصقاونلا

ر(2)"نمعرفوو!مكاالتولواسه!عهم-ولو

خلالمنونخسائضهما،ركباتها.وثن!مالمعلوصاتتلوكأنيمكنلى*

اسنخ!ا"اىالانسيماءهذه-عتلايتهخلالمنوأن!افكط.السحالبصر

هم:ثلاثةوساقىلطرديئعنالاهذايتحققولا31(العقل

:اك*لو-ا

كانفاتحنيحيطمامعرفةطربقعنالانسانالىفهمياْتىكلهو

الصرفة.هذه.نيستخلصثموالسمعالثظرخلالمنسواءمخقلب

وههِ،معلومةل!المضلىاكالاداطروبئءنالأالسليحةونقائجهاأ-بابها

التفصدهصفاءيتم+ولا-والفمل!.النف!ثصفاءمنخلالء01،اكألالرال!يصللا

وجلىعزاللهيقول)((حيثالدنسةالمحعيةالث!واتأدرالقعنالاباأحبد

ع!يه:بثتولوماالكونأ!سا؟أدراك.فىعقشهيستمىل)م!ن!أنفى

.؟،:نتالفرا(1)

.26:نفالر9أ!12

المثمين-بانحطاطالعالمخسرماذا:النددىالحسنبو)2(

لم،.3-ام،67-1913-الد-حهعلىسيدمطابع-ةاحاثصاالطبحة

إنملاعدار-مالكربالترأتتالاديان:الشادححهودءبور!)14

.16،02،21ح!91لأ3!مثأهرة

المنرحلمهأأالالحلام-!ْا
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اَبر(ا)ا"!مبب!لأاضل"همبلكالانعامالا!مان،

تأ!تضونالذينالكفارفىالاتتحققلاالحيؤانب"الصفةوهذه

يحقوبهذاامورهاضتفسدا)حياةفىة،!اريةته-لاذكمااالا-،مءهـنلحظا،م

عليهما.الدمار

:ثلبرا!لهاقأا-2

فيي،يقأملانعليهبلضقطالكونفىماحَلالانسانيرىانبكفىلا

الدفيقالبحثطريهتءنإنتائجا!مْهيصتخلصحتىويدركهمراه

الحمهتتالحيثالعقلبفعلالايقاْتىوهذاارؤب،امنعليهخفى.،كلفى

؟لحكيبمكتابهفىوجا!عز

والنهاولالليلاختلافراوالارضالصصمواتخلقفىان"

.(؟)"الالبابلاولىلار،ت

جنوبهموعلىوق!!داضياماا!لهفيكرونالذين"

خلقتماربناوالارضالسمواتتإففىونوديخف!

.)3("النارعذابفقناسبحانكباطلاهذا

والسهعالبصرحقيقةالىوتعالىسبحيافها!!ق4نبنندالاولىففى

وصْحسماتالفاسيةألاية،وافىوالتفكير"كالنط-ةضروالىغهماالزاتج،دراكوا

الادرالأالىادضا!!تىوالارضالح!هـواتاخاقفىويذف!رونديأحلونبن1ار

.)،(والتاْ"لب،لبرتانام1

.،(:تقالفرا(1)

ه!،:عهراناَل)3(

.05:انعم!َ)3(اَل

المجلد-مlJ'?l!صما!4فىااوسوعةونءربا)ص،دقمرحد()،

.،3-33ص7291-!ا293بإوررباسهبلؤسسة5-ألاول
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:الفكرىالنضح-3

الف!ىالنضجبوجودالاوالبحثوا)تأملالادراكيتحةقانيهكنلا

بحيثالكا!قالادراكرجققحتىا)ب!ثدقةالىالانص-،نيدفعاوذىهْهه

:اوتعاتباركالرققالءمادقبقةمفيدةنتائجعلىيحصل

سْزرارالقىوضياءارضمسىجحلارذىهو"

السنينعددلتعاموامنازلْوقدره

.)1("يحلهونلقومالاياتيفصل

المعرفة:إسلإب

اءطحىاالاس!!بهمااسلوبينوالمعرنةللادراكإكربمان7الةراتخذ

عقبمنهطكلذكربلتامافصلابينهما-فصلولمالروحىوا،ساوب

وجل:عزاللهف!حيثامةكاالمحرفة)2(تكونبحبثالاخر

الليل"واختلافوالارضالسحواتخلقفىان"

.)3(،(الالبمابلاولىلاياتوالفهار

ذاسئ!بعدقاكثم.ك8اتأواالبحثفىالعاصى-اوبالا!هوصذا

:ةحباثر

جفوبهموعلىوقعوداةب،مااللهيذكرونالذبن"

.)،("والارضالسمواتخلقفىويتفكرون

الماديةالمعرفةتتحقئارْلحلوبينوبهذين"روحىالاسلوب!وومذا

وجلعزاللهيقولحإثروببئ1ا,

.)5(النارعذابفتتالبحانكباطلاهذاخلقت*،ربنا"

)1(يونصط:8.!3.

ابراهيماحهد)؟إدكذور

.؟7صا،سلاميةالحضارة

crعهرانال:،!.

)،(T05:عمراتل.

.05ءعيرانآل)5(

ثدراساتسابقوحعإ)الشريف
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"ثانىسللفها

الالسلا3صدرفىْالا/سلامبةالقربيةفيالدراسيالمفهج

بالعلوعهـتسصمىعلومعدةالىا،لىلامصدرفىالدرأ-ىالمنهجيلْقسم

يكزرولم،الكريم6نالقرهـنترواممىالمنهجوهذا،واخكونيةالانسانية

الطامىالبحثفحوجنالمسليلتوجيهاتنارةالا!وهـ،رامىادالمنهـجهذا

وارجتع.والاسرةوالكونالانسانفى

:وصأقسامعدةأ!ىالمنهـجوينقسم

الانسانيةالعاوم-اولا

الاخِلأ+يبعلبم-ا

الففسىعام-2

اتارد-اعلم-3

الاجتياعيةولظواهوعلوم-ثانيا

المىيابهةاعوم-أ

الاجتها!ك!ءلم-2

ئلثا-ال!ا!م+ا!حلبيعية--

الطبهعلم-ا

فيا.ا!جفرا-2

عةازراز-3

وسلوكبثأتسالحثعابم-،

اتإحببىاعامهـ-

الكريمن7الةرقى*تجلاق

والسلاج8الصلاعلدهالكر!ا)رهـولوصففوجلءزالله!إل

.أ(1عظميمخلقلعلىوانك"

عئ،مواكإص!اعليهالوسرلطزوجةعاثهصةالسيدةسئ!لثولمما
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اخلانخهعنالرلصولأوقحدث"اَنالترخلقهكان":ءتقتاللهرهـولخاف

حائلا:

تأديبى"أح!تواربىأثبنى"

:وقالحديثهفىوعظمتهاألاخلاقكنلكارهـولإوبين

والحججنةط،ر!و"صوم-والزكاةصلةالصلاة"

"تكدبأوتصدق"وألاخلافبخهاد

3-السلاعليهالرسولوفح،المحنىالعهبقالقصديىالبيانهذافى

كافتانوتكذبمضهونهاوادراكالعباراتصحةعاىتصدقالاخلاقن11

6الا!علومالاوائلالمساحونألحمقة!قدحَلههذان8.للاداب4صنافب s1(1ق(

بقولذلكفىمستنيرينالعمليةارتدرةالسلامعأيهإرلولالهموكان

بقولهوايضا"حسنة!سة-االلهرلؤللكمفىكانلقد"ونجلعزالله1

وما"حَذلكوبةوله."الهاليخببكمفاذبغونىاللهتربؤنبمنتمان"تغالى

.ا؟اللهواتقوافانتهواعنهم3نهاوحافخذوهالرهـولأناكم

عل!هاللهصلىالهابرسولبالاقتداءالعمايةالقدوةصارتبذلك

توفزثم:الاسلامدائرةقإهموأقواافعالهممنحَةيراأصاءتاتىايوسلم

كثيراوضحالذىالكريمن6القروهوا،خلاقلصامالنظرىالمصدر،لهم

ألمسلم!عليهي!ثنانيجبماوءذلكأتباعهمواخلافالانبيماءاخلافصن

.21(سمن4أ

والاوامرءاتوجيهاتامنبكثيرغنيامص!دراال!هـيمالقرآنفص-،ر

الاسلامى.جتهع41فىالنردشاْنثصلحالتىالالفب"

القرآنههاالاسلامفىا،خلافمصدرأنالاخلأقعلهاءاعتبروقد

المصدرينهذينوفىعملىمصدرال!ىلملأم4علبوالرلولنظرى.كهصدر

الفإدحياةفىواثرههاوالاخلاقأ!ررتميدة:نجيصى،رمحهدالدكنور(1)

83.-82ص0791-المصريةالانجاومكنبة-الثانيةالطبعةإوالمجتبم

والتقد!عرفة19منا،للام"ث!ف:4دلا4حبمحهودالدكتور)آ(

،65لأ-65صالممريةالنهضةمحَتبة:ىرالف!
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بع!لىالإجتهاعىالمىلوكعلىتنعكص!التىا!سلوكيةالنفمىيةالجوانب

إخرىإعلوماوللسلوكعلومالملننسىجطواالذينالاخلاقعلحاءعند!ا

يقحلبمافيمامثتتايجفهمماالعلهيةالقدوةايدب!معلىالمتفميجدولا

.ا(أخر7اتجاهفىوالعىا!اتجاهفىفالعلم.يرىوما

العلماءبعضانلوجدناالاخلاقعلمعنكتبماناالتعرفواذا

يريدءماعلىيتشكلفهوقوةولا41حوللاولدا،نسانأنْيرى5،ن

تبلىتيثكلثيئاالانسانب!قبر)مالاللامولكنالافرأداوالمجقع

لنفوراكتربيةحقالفرداعطىوانمامؤسسةإوهيئةاوآخرتخص

.)2(الجماعةمصلحةيضرلابماالاللاميةالاخلاتيفقبلحتى

بين.فمليوجدلاانهإلاسلامىالاخلاقلملمدرالننامنويقضح

المجتهعوأخلاقالفرداخ!قوبينالماديةوالم!املاتالروحيةالعبمادأت

أخلاقةمنيؤجزالاواحداتنميئاالسالفةاذبالجهكلالاسلامواعنبر

قالىوريذاالم!كاملة(1)الدديئرسلمعلب"الهاص!ىاللهرهوا!قألفقدالانمى،ن

منذا3!اتريجبعدمالتىالدينمنذوعالاخلاقبأنالاوائا!المسلمينءاماء

علىتيمالفيناىانالحلالاموإحرابينمنبهاالانسالىالساوكانالد؟نحدد

اللهتالكماتديفهيصدقمعا)3(!اوحَهفىي!نامماإتدينقبمةولاالساوك

قعالى:

الاسلامية-الشرائعفىالابديةاالسعادة:الاشمىاحهدال!يد1()

-أاص7391-لبنانبيروت-ال!احميةالكتبدار-الرابعةاحلبعة

الاديلنألىعلصمدخل،يتحدىالأسلام..خانالدويئوحْيد)؟3(222

ثاهين-الصبورعبدردكتووتقديمرهـا!عة-خانا،للامظفرترب!ة

.17ص-،791الاسلامىالممتاز-خاحسةطبعة
المثنيظان!-بمواجهةفىالله!زب:عئهانوافا!)3(مهفدصى

معابعه-ثافب،ظبعة-الئن!عرأوىحتولىمحهداتْاحيحْفضيلةتقديخم

.،6-63!ى7591ِمصونهخصة
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الفحشاءعن؟تهىالهصلاةانالصلا!واشم،

يحلماللهاناكبماللهولذكروالمنكر

.)1("تصنعونمما

ا،نساتادى،خلاق1اعبترتوالمسيحيةار!هه-ديةبمكمى!وهذا

والق!ىالرهبانانبحيثتمامافصلااناحيتينابينوفصلتدينهبفلاف

لدئتتوفزأنيجبلارسلوكاخلاقفيهمقتوفرالدبنرجالمنوغيرهم

فئفلي!ىاخرىعنطائفةيميزفاصلاحدالميضعالعادمحبمكعسالاس!لامالرجل

الىالكريمالقر،نفى.خطابهوجهوانما)؟(آترورجلدينرجلالاسلام

المرلح!لينبهامربركاالمتقينامراللهان"وسلمعليهاللهصلىقاككماا!كل

قال!انبعد"رزقناكممامبباتمنكلواامنواالذين"ابالاوجلعزفظل

."صالحاواعماوااط!باتامنكلواالردلايهايا"

حديثةعلىاءتهلتالاللامىألاخلاقعلمثالخلتيةالتربيةوأسسى

البملنووعىو!االرأستحفظانالتقوى"والسلامة6الصااعليهرسول11

الاخلاقةعاومونستخخلصاحدبثاهذامن"اباىاوهـت211رتذوانحوىوما

فةبوتعها،ماوالكلامإبصرواال!ى-منالمعرنةأدواتحنظ:اولا1

.لافاماوارثهـور

حضيصْالمىبهاالنزول!نالبشريةالقوامةأدواتيحفظأن:ثابْ،

.الحبوانناخلاق!بصإبايكونحقىالحيوان!ت

يحماسبسوفانسانبأنهيذكرهوذتائجهـ،4لاءمال.راقبته:ثالثا

اختباربمثابةلهالدنياأن9يخريذوأنفصا!ما!لىادنياامنخروجهبمد

وأعهاله.لاخلاقه

!أ.9:لعنكبوتا(1)

دأزبيروت-ألاسملامفىوا!تعلإمإتربيةا:طلص!سعدمحهد)2(

هـ.،-93ص-5791للهلابببِن،لعلم
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وأنةربهوبينبينهال!تىالصلةعلىيحانظالانسانان:رابعا

الحقمنعليهيةحال!ذىءألبلاءبأنمعتقدايمملهعىاطء!فىاللهجمرايتب

ن،النجاةتكون!.لاالالهيةالحظيراةالىلجوئهفىويسرععملههـوءنتيجة

.)1(الاخلاقبتحمينالآياالب!6ا

لخلاتمنبريهالمؤسنالمحلمعليهنيكهانيجبمااستعرضناواذا

علىبتجسسولاأحدأيسب!لايثتمفالأاللسانعفيفيكونأن.فيجب

شول!مصداخاأحدمنيسخر!لااحدايضتابولابالالقابيتنابرولاالاترينإ

:وجل،عزالله

ععىقوممنقوميسخرلاآمفواالذينأيهما1يا"

عسىنساءم!نساءولامنهمخيرايكونواان

انفسكمتلمزواولامنهنخيرايكنان

الفسوفألاسمبئسبا،لقابتنابقواولا

.)2("الايمانبعد

حبت!مبوجهالناصيقابلوالبدنالنفسنظيفالمؤ"نيكونانويجب

لذاقهمنكراللفقراءمساعداللاترديئالسعادةبلبفىجهدهكَلجاذلا

ناصحتوبلادهوطنهأجلمنخاطرطيبعىمالهمنث!ىء!ت!متنازلا

عغعنا،يتطَمو،يعنيهلافيحايتدخلولاا!نصيحةفطلبتاذالممينا

وتعالىةسبحانهاللهيقولحبث31(علمايزيدهاناللهحنويطاابصرفة.أو

علما"زدنىربىوقل"

وجل:عزقالللهؤمنيناخوةوفى

"أخوةالمؤمنونانحا"

سدإؤ1-القاهرة-اصدلمينUمفكوىعندالمعرفة:غلاب!حمد)1(

.17-16ص6691-وا!ترجمةللتأليف!بيضاء1

.ادأ-13:الحجرات)2(

الا-!لامعناصرتفسررو-الدين!!ي":ت،نالدنوحدب)3(

الاسلامىالمختمار-الوىطبحة-خانالاسملامظفر"ترجمومتعص!ياته

؟468--45ص-73!اوالتوزيعوالنشرللطباعة
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بكونوبهذأالرذيلةألى.يإر.ءولاوالفسادالظلمأخيهعن/وضعد

.والدثلوكوالبدن.وا!ب!اناللىنظهت"المعى!م

ادكأانقالنفسعم

ألايات،مناكثرفىالكريمإةرآنا+فىوتطإىلحسبحانهاللهلمتف،ر

وت!صىلحبحانهلافه.تطهيرهاوكبفيةالبثريةالففص!1ااسرالىوالمىور

-رنةنحوالافاثيفتحبأنالكريمارلحؤلازموالىبهااعاموهوخالقهما

وجل:عزقالحفثكاملةممرفةالن!فس

قلوبهمفىمااللهيعلم،6ين)أولئاث*

فىلهموقلوعظه!عنهمناعزض

.)1((1نليظكلولاأنفسهم

ايضسا:قالرو!ث

انفمىممؤلْىالافاقفيياتفا7!نري!"

.)2("الحىانهيتبينْلهمخى

!صاثحقىالففسموضحاوالسلامالصلاةعليهالمصعافىورقاك

بقولهوتعالىسبحانهاللهمعرفةالىالمعرفةه!هخلالحن!الم!كم

بأنعهاالبتنريةالنفسىطبيعةالحقووضح"ربهعرفنفص"عرتمن)ا

حيثةربهن5الحقالانسانعرفلماورهـلههوأوام!اللهتوجيهاتلولا

كقابه:فىجلعزفل

اللهخلقماأنفص!مفىيقضحَروالمإو"

بالحقالابينهماوحاوالارضاسهوأتأ

بلقاءالفاصمنكفيراوانمسهداواجل

.)3("لكافرونربهم

-.63:،ءالنص(أا)1

.53:فصالت)2(

.6:وم1إاأا)3
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ببت2:إتربيثهاالىالوصوليحكنو-رفتهماالنفسأهراردراسةومن

الىبهايملأنامشطاعلماوكأطهاذفسهالانسانمعرفةولولاهليهة

تكل!أسمى!ثلانةفىالننسيةصحة1االأسلاموضعوتدمنهمطاوب!وحا

.ألانسانلبوهرالمنافيةاعا.لملأتارت!ى:أولا

الامكانياتهذهمعرفةووجوبا)بث!ريةالنفحىا،كانيات:ثمانيا

المتنرية.النفسهرلبوالمإيذ"إصادرا:ثالثا

!دوثلهااليسالنفسامحَانياتانالاملأمىالنفسعلماعتبر

تالان!-1طماقاتانالحلماءواعقبرالبشرىا!جصم!دودءلىتويقفتاذاالا

الامكاتياتوهذهالحققبلْمنمفهادطابمادىتبحيثكثيرةالنفسية

بصكانالممكنفمن،ولحلوكهسإرهخلاللاحدا،عذأرتعطىلاالمطلقة

ال!فنجدةعلىاعتدواأذاوأقاربها!ويهيقاقلانالنفميةامكانر،تهخلالحن

لانواليهودىالم!يحىالففمى!علمفى!وجودهوه،بعكسا،للاحية

فقداليهوديةوكفلك،اطبا4ب،ف!ابإالادا)صضتنافىتقابللاالمسبحديئ

لاعدإءتتالهمفى)1(المطلتةالسلبيةا)ىبهاالمتحس!جن،نكثير!رابح

انتاذهب):إسلامواالص!للاةعليهلمولىالبمودقا!ت!؟ثدياناتهم

ا،وائقالمسلمينبحف!!اولوتد)2(1"قاعدونهاهناانافقاتلاوربك

حارالجوان)بقولهمالةتالىوعدمالقا!يةالجويةبا!ظروفالتعلل

وجل:عزالإ"قولفنزل(فيهالقتالنستطيعولا

وكرهوااللهرسولخلافبمقعدهمالمخلفونترح"

اللهمبيلفىانفسهموابأموالهميجاهدواأن

حرااندجهنمنارقا!الحرفىتنفروالاويزالوا

.)3("يفقهونكانو)او

أ،إ-جصد،روحإلانمسانمطوكعبيد:وjرالدكتزر)1(

.152ص7191-العربىالفكردار-الثانيةالطبعة

.08:التوبة21(

.81:بةالتر)3!
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أننص!ب!.اطلاقإىاالجويةوفبلض!إاضنعمتقيد*نالمسلمونفخرج

فيه.القتاقوصعوبةالجوصحوبةرغمفنتتال

المفافيفالانسانصفاتته-منلى*بدإأنهالكويمن6القوأيضاوذكر

و*كا*الخلمرضمنوالثفاءوالبذلا!صفاءا)ىوالخروجلجومرما

الايات!منكثيراالحهتوجههـحثالبئنريةإ!نمسالجوهرمنافية!فة

وبلى:عزقولهفىالصفةدص؟فنينحو

لهف!يضاعفهحسناتسضاالملهضبتالذىذامن"

والمهويبمىثيقبف!واللهحَئيرةاضعافا

.(1)،(ترجمسون

:وتعا!ىسبحانهأيخحات،كوكما

،*+

ينفقونهاو،اغضةوأالذهبيكتزونوالذدن"

.)2("اليمبعذابفبشرهمالله!بيلفى

هط.أسالحم!يينمصلرينعلىيعتىدالاللامىا!نفسعلماخعحبعِمة

ا،نس!اتروفضالل،السلام4عابادهـ!ولوتصههـت،ت،ات،ل11ءروماَنالرش

ولهذا"لْفسهخلالمنى11داخلهمنتأتىولكنجه1خام!تأطلاقاتْتىولا

هىالنفمىحئبيصةدا-إمالمسلهينعلهاوخح

مأبجوهروليسبطبعهوالاتارواالثنصويمإلالانسان-ا

ون!كأوالهالدحرته-شهواتهاحن،ت!رمادربيةبدون4نفمىدرك)وانهمذاوهـصةدما

إصكةواكافصوما!عبادأتنحرتجللى"الان!حى،ننفسان-2

تيد.كلدت!وهىت-ودالعبمادأتهـهاتتحدىلانهاوالزكاذ

.-5،2:ذالبقر(1)

.35،:التوبة21(

الأى4-..ير.
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قواتاثيتضحنجنن!ا-ؤصذاوالمرائبةالمنائعةألى7يخمل.لاانها-3

.:وتعالى!بحانهلما)حهت

بمسيظر"خثيكملستمذكرأنتأنهانذكرإ)

الأثباءتشاهدحينا،ستطملأعوحبالمعرفةالىئميلاضا-41

تكوينها.وطبيفةكنهها!عنتتسألمرةلاولى

اياتهآنال!ضفئتوجدولهذاتسمحهخبراىاذباتIJIتميل-5

والتذزتبالفرانضالقيامووجوبالوحدانينةكاثباتواحدغرضا)كما!تدعو

عفدهابكفرأتوىالديهاالحسىالجانبأنيوضحهذاوالغقاب!باصئواب

.)1(!يقالتصعليهاالصعبومنالروحىالبنبهـ،حن

وألتفاحْز"النظاصِالى،ياشةانهما-6

منالانساتيستمد.ماوتميزإرائباالأعجالااىاومب،له-7

بيته.ت!وظروف-بيئنه

منهاكانمافارتضىلمدبملهاالمنافئموتفةمخهاالددنوغتولهذا

يسأتَرجلجاء":إتالىاإثالافىيقضح.نلكغيركانماورنض!خليبا

وبىهارحموصلةصدقةمنالجاهليةفىيحبهاكاناعمالءنأدئهلارثول

..خيرلأحناسلفت،1عنى"اسلستولحمعلكهاللهصلى!فقاق

ؤأالانسانبنفس!تليقلااشتىالصفاتفىالدينناقثىوتدْهذأ

فكاتا.بغررهبعلاتتهأ:الارضقىلنهبخلافتهأولىلوكهأو،بكرامته

للهتثلبنْوالرعذالأجقماعكةأوالعلاقماتالبنيةابباتبالودائحاالتذكير

علىالقعد"بطبيعتهاالنفسذرنضهاالتىاربيودومنللرانفبن.والوعبد

11 Jالانسانبةالفطرةفىأصلْالدينالجاغو-ىاحدىنأحمدالثصيخ

العربيهاتالاما3دؤلةفئالأوقافوزارةتصدرصا-الاسكممنار--

6301!-؟6ض7691ينا!ز-كل6913محرمالاولالعددالمننحدةلم
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مربوصأتاوبثرظشروظغير)11مباحالمن3لوئتع!ىنهى"خاشجئمى

نزلت!.تدالبشريةالنفستكونوبهذاثسعأوءوفاوتقالبدمن/بروابط

فالثفة*قماالى،رقفعةغيرالمتعةالا)4!3لاالذىإحيواناخإيرة11!

لسائزعنوتكريمهالإرضفىا،نسصانخلافةتتطلبياوتإمأخلاق*ت

.المخلوقات

دنهس01الحيومثليكونأنيرفض.الملائكةلهلحجدتالذىفالإنجسان

-:تعالىال!تإلكه!لمندائه!ويب!تجي!هااحرها9الفريزيخ!بى

الانصامتأكلء!ماويقمتمونيأ!ونكةرواينوالكل"

."؟!)لهممفوىوالذار

وبهـصاوالنوموالشرابحَا!منصامغريزةالاملامنظرفىة،!جفدلى

،مْفمه.المفردبدنديلحبحاالإ-لأم!نظ!كا-بتةالقىالمدفلةية*الةرإز8!

:والثرابأطيإما!ففىقإلفقوبخإلعبماوصاته!ضق!بته

ص)/3("اضتبِولى"وانيوبواوكلىا"

الجن!ى:حة!قوتمالى

أؤراجهمعلىال!حافظونلفراجهـمهمورالفين1"

.(()"ملومينغ!نانهمايمانهمملكتمااو

الشضيبممض.رفوخةإنالحعِرةحظصالىنؤ-لاالجنسبمحريةفالم!نا!ية

.:وباطعزقإبئكحاألاسلامى

.")5(جلدةحائةمفههاواحدكلْفاجلدراوالزانمىالؤافيةول

الحيواتمطقبةعوتبالجنسبةرغبتهتلبيةفىهضَاالانسانوتعفاذا

حتىلهعقلىلاالحيوانلأنا!خري!نأ،تعيما!ا!اعتدىحااهـاب،نجفهـب

طسص(،77س!فهالمتوفى)الدمث!قىإةرشياير!4.ناسماع!ل(11

.لم1361-؟!بابظيمات7المةر

26:محمد31(

13:الاعراف31(

3:فمولف4المي

!س2:رالترأ!3
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نزكقدالانننانكانمافاذا)1(فهـ:رةياءاي!9إ!قدبلْفعلهئْلأعفاقشق

فىااشترى!افاذابدنهلتألمفهـبهوجبانيةالحيهرالدرجةهذهصثلى!ألى

يتقلنملب!تفعأولايضربب،)حبوانتثصبب،،يىوت!شىربمالغرريئةحذه

.هرخحااثتدااذ9

ممنوالاخلاتوالمتيماتتهـيعاءقاكمنالجنساطلأتدء،ةوهفاك

عناالبعدكلبعدبونوممالبثريةالنفسضءر!اءبأنهملانفمىهم-يدعون

فرويدطرقمنيقاطااتخفواوانماالبشريةالنفسطببصةمعرفة

الىوبالرجوع9بالجنس"رتبطاالحديثا)نةلىعامأطىلىو!معالذى

احطع5الجندسرنيلةفىا!ضواالفمنمنانهنجدهروي!إةحياةإتاريخ

.)2(مجمفعهوطبقات

فائدةيحلموهوالقيزدحوفالذىكلثبا-نفو!!الخبيرالعالمولكنء

،فقون"المت":وجلعزااللهنالكحاعتيابعد!موضرورةلهاا!ناصلالأأمتثال

1تاويفيضوالمعروفَعنن4وينيب(!نكرلأمرونبعض-تبعخسهم.والمنفقات

.)3(1"الفا!قونصمالمنافتينانفنسيهماللهنعىواأيديهم

:آناقراةى"لتاريخ

عنالحقدهادبالنىالقح!صلْىْالكريمالضرآنفىاتاريحْايقمثل

دفتحأنالحقايريدوبهاالبعثةقباطالأنبياءوأخبار،بنخةالمصالأممأخبار

الت!-أنْيهتمولمحضارتهاوشاريخالسابقةم8الأأتباردرالح!ةنحوالمجاث

..الاسلاميةالد!ثةبخص-ابسردولنللناربخالنفصليلى-بال-هـد

يلى:بهاالقرآنفىإ!اريخىاالاسلوباويتميز

بتتصهـالامزبا!ْالسابقةللأمما)تاريحْدقائقفىال!فصبا!عدم-ا

116!بالفزرأكأمححدبنمرمدحاحدأبه!إلم!حامالدبن1ثم-إا!ب،ء()1

.62!صا!6!5-نةديخسهبر8-،1!38رحض-إت8؟إنتحباكتاب

ترجع4-ابالتحاباطمن"قالاتخمس:فروبدندلى؟+")2(

!نا)زبورهـصطفىابعةوهـرت!د:.م-ررْقروفإفنجلهوعبإمخي!رصلاح

أ؟7؟االمصبريةاْلانجلوهـكتبة(النزلىالنحلإ-لذكما!اد.!د،،الأ!المؤإطت

.22.ص
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الصراغأىوالشرالخيربينالمراعوهىالألاسية4القضبشرحعلى

والبماطل.الرتدعوة*بين

نْىبالتفصيلَوالرؤس!اءالملوكيفعا،ماعلىالترحَيزعدم-2

لهذهالملوكتقبلومدىودعوتهالعْبىظهزرزواية*تبركزبل.حجتهاعانهم

.بتندةمعارفتهااولهاوالاستجابةالدعوة

ن7القريوجزبل"وطبيحتهاالحضارةشكقعلىالنركيزعدم-3

وتصالى:لبحااسْهالحقيقولحَ!،هـخقصربألىاوباحهصارةأ!ذهمظاهـر

u(1)بالزادىالحخرجابواالذبتوثمود"

وفنه.الشامخالبذاءكانحفارتهممظهرأناى

ن7القرويرجعالسابقة3الألحف،رة،سيةالأ!الط؟وبذكر-،

والاسخراطالطبيعيةالحياةعنا،نحرافالىإحضارةامذهاندنارفىالسإب

.الفصادفى

ولكن؟التكراربمْفسه!التن!أصيللْنسذكرعدم-التكرارىالسرد-5

كماالتارَيخيةالبىتائعدتصيليتفح!تىابىةهـن-هـدهفبماغهض-،تسح

ارسلامء!ريهمولىقص-4فى4

ومعجزاتبكتبالرسلجاءتا!-،بتةاا،حمفىينيةادالد!سة-6

الدفيماوقاللهعذابمنفنجا"بنتنآهـن(الاهـماةراد!ناى)ف!نهـ!

)2(معايئالعذابفاسترثبهـذاكفو-تومنهمبالنارالاَخرةوفىإهلاكبا

وسلم:4علإاللهصاى4دبب"خاطبالوبءزوإ"ةةى!صدجاءذاونبد

)1(الرهلمنالعزمأو)وصبرما3فاصبر"

ا!فجر:!)1(

فتحىترجيةكعالمجتوتهـازنالا!لام:حسينمر،دميرازا)2(

المصريةالفه،ضةدار-الا-للأحيةالثتافةسا!-لة*ت35رقمعثمان

.95ص691؟مابهص1381ةا!تم!1ذو-للطساعة

..-.3!ا:لا!رتمافا(/)3
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توله:و

بابى!ناترسلهمج!اءتهمقبلهممنالذينحَذبفقديكذبوكوان"

.)1("المنيروبالكتابوبالزبر

وتوله:

الرهسوكعلىوماتبلحَممنأمم.كذبفقدتكذبواوان"

")؟(المبينالبلاغالا

عرْكتبىلهوأحدة؟ثةنىت!صعدة4ي!إكراادترآنأرتوقد.-7

وجل:

وممْهماحاصبماطيهأرهـطنا-تفمنهمبذتبهأخذنافكلا"

اغرتنامنا،زضبهخسفنامنوحنهمالمصيحةاخفنهمن

.)2ْ(يظل!ونانفسهمكانواولكنليظلمهماللهكاناوم

ا!تيالاسلوبالتإريخيةصا!االقضمحالجةفىالكويمآنالةدوويتخط

الانساتويحرفانالحياةدفسدانرالفرورالكبرياءانبياناولا

نىهادى?باسلوبذلكن2القوويدلج،وتمالىسمبحافه!المحتيمعرنةعن

لفوعون.ب!تولهو،لسلامسالصلاة-علي!م!يتىة.فىنلك.وردكطا،مرا!يطِ

وجل:عزاللهيقولوهارون،ولىص،ءه!بنحا(الصالمينربرسولانى)

اسرائيلبفامحنافارصربكرسولاانأفقولافأتياد"

اتبعحنعلىوالسلامربك!نبأيةبخناكتدتعذبهمولا

.)(("الهدى

،الذىالاختبارنىوو!كغ،ضعفهمدىللمتكبرتبينوهـصجزة:ثانيا

عص،5-بأنعليهم!ولىرانتصارىمول!لتحدىالنىحرةبجهعفوعونأبراه

.)5("حر"ن،فطوا-حَلالت"مص

.25:فاطرا)1(

81:اسنكبوت1(2)

!ا..:تنجولمن!ا(3)

.؟8:طه(!ا)

المعارفه،دار-9791لادسلأطبعة-اللهانبياء:ب"جتا!مد(5)ا
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بب،نالىن2القربعمذالأصلاحألمىبابءطاستنفذانوبعد:ناشثا

فىالمتكبرأىوأسْهالمتكبرذ!كالةضا?لىفىإىتعا4الاقدرةقحقبق

تتغلباللهأرادةوا!تنبيهبهجاءالذىبالحهتيصدقأْلأخيرداللحخاإت

01فرعرنثأنفىإىتعااللهقالىكماالمذابعنيهفيحق

أجنودهفرعونفإتبعهمابحراإلرائيلببنىرجاورنا"

الاالهلاانهآمنتقالالغرقرخَهL11;_3اذاحتىوعدوابخيا

.")1(المسلمين!نواناالراتيلب!وابهمذتق6الذى

-:يلىترماالتاريببئالصورالقرآنلناويصور

:المادةمراع-ا

3،توحلكاكانانهوالسلامالصلاةعليهمانبيائهمنذبى!تاللهقص!

عليهاللهوفضلالماديةوفدرتهالبدسيةل!وتهفجندإلر-،لةاوجاءتهضفد،

منواجبهعنالمادةتصرفهفلمدأودهوإذبىأذلكقو"4وعلى

ايهمة.ورعا-4انالرساأداء

ال!وزمغاتيحاللهمنحهالذىقارونبقصةالكريمن2أةرايذكرنا

!جدهذلكورغم،البتنر!تبكل!اعةيتحىإطاأنيستطيعلاالتى،الأرضية

الناصحينكير6وذالأنبياءمننبتوجودرغم،طيهاللهفضلىنصىقد

هما:خطثيمنيخطىءنجده)2(وابخعالأعطاءعاىالضادراللهبنعحة

جاءالمالوو*اأن"ف!قزلصماحبهالىإفضلانمىبةعدم:اولا

."وجهدىلعماىنتيجة

تأفبه!ا!المافلكرحرمانهمنعهعلىقادراللهأننصىثاند،:

الاعطاءبعدالمنععلىقدرتهبيانالىاللهيئفيرأنوبعدامتهبنولْصحه

عىاللَهرضىع!!دليلالمنةبأنالضمفاءفظنالجودبمدوالحرمات

..!:يون!مىا)11

احهدب!جت:!"(

.،18صالثروت

دار-97!االسادسةالحلبعة:اللهأنبياء

،(والمسيح!يهالاسلابم-9)
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كلةذلكَوبعدالا"عندأففكاإصالحاالهملبأنا)علماءحهوتصبقارون

الضعفاءوأمامالناصحينأمامالماطصاحب"تاللهف!نتقما!درلىيجىء

أالجييعويرى.خطئهشْيجةالثانىويرىفصحهفت!جةالا"ولالفريقخيرى

ولامالغىْسطحهاءلىأنلميكئ2و!الأر!انوتففىب،طادأ!وو(1)خاروت

وأينق!يم:الجعيدالمصراع-2

عليهاللّهرسولجاءهاحيدْمما!سيشعنقصصامالكربالءرآنبقص

اباؤهماليهيدعلمالدينهذاباْناعت!اتبالمرلى،لةأهـلملأمواطللأة6الص

ابراهيمامةوأنيدعونلمامثلاابراهيمقصةفىأناا)اترآنا،مفببنا"*قدحه!ت

ابراهيماعطاهمظنواإلأبا?مادء،ةأنهمابركماباطلباذهـلحى!ت!ينها

-:ي!ت5در

نفسها.عنالدفاعتسطيعاندونالأصنامع!ىاالةضاءفىالأول

أنةظنهممعالنارمناللهفنجاهلأحراقهالناراعدتحبنحا:الثافى

نفسهاالقصةدلمجايدوالسلامالصلاةعليهاللهر!ولفكانهـحالةلاهاتك

لغفرا!ةولهفىتمهصا"حال!لهومويظ،رالاصذ،ما!)كمارففىفكانمدَا"فتح!

.(ا!طلقاءفانذمأْذهبوااأ)را!ميناُر!موهولهـمالله

فئشابه)؟(دوننفسهيعيدالتاريحْأنصورةيعطيناوهـذا

.دثالحىثا

الجنس:ثهـوةصراع-3

بلغحتىشىءكىءنالجنسشغلهمن!اثماأنال!ربما!فراَنيه-فح

فأتوااستضلالهاوطرقالغربزةهـذهفىالاذ!رافا)ى،ب"النهفىالا"ربهـم

..النساءدونالهـجال

فاعرضواالفسادصذانتبجةهوضحاال!ملام4علبإ!طلهـمفقصدى

ضيوفه.علىالاعتدأءنيحاولهِ!برنمامحرجثننت4ا!نبىيتهرضثمعنه

.185صالسابق"ارجعانفس)1(

-.ال!7صبى!اللهأنبيماء(سابهت)مرجعب!جتأ!كد(2:
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بسبت!ا!حْررلنَوهلاكَ!عه1"نومنالفبىبنر!اةإىتعااللهأ"رفينزل

.()1(لوطقصة)ر!مو!فيغيهم

:الأخدةهمومنأ-ةالأ!هـينالرل!د0(

نأوارسلامالصلاة4عابنمايولىسبدناقصةالكريم-أنالةيصسد

يعملهلالأ"رأولادهبهـتيةهـناكثرأولادهأ!دأحباسلاماkءلريعة،ب

عنهـم!بتنىءبشثرهلمأنه1"-حالأتثةنفز-رفىذلكفأتراللهالا

فحقدشاعواكدمطيلحبونربنالا!وبتركجواوهالىيا!ب4بصابل

مئنكلةق!يدخلثمبمْبأثولكتهعليهللننهضاءا"رةإم3ودبروأاخهمءسلأخوةأ

الحقذأهلويعترفَالبراءةاللهيظهرثمالصجن4دخوافى!بباتكونأ!رى

مدعيه.الىوالحقصاحبهالىإفضلاثن-وينص/بخلنهم

ألكربم-القرآنفىا!تاريخيةالتثاحىاأجهاعلىيساعدناوغيرههذا

وهى:حننيقةفى

الباطلالىالحقعني!صرفأنأراد!تلإطْالمعملىالدكأص

الد!وةأرادمنوانالسابقينمنأمثالهأهلكقدالطريهتهذاأنفإيعلم

هـمالاًدعماةمندرسهفلبخذاتها!أورفضأوباعراضفوبا!ا،!إللأحالى

)2(.القيامةيومالىيتصرعمانوالباطاطالحئئوانالا"نبياءفىالمنهثلينالسابقة

الكريما&6رآنفىاطبدجمةاالظ!اهرعلوم-تاةبا

بدائعمنكبيراقسطار!ممبيتاالكريمرآنالن!فىالؤإصاللهخاطب

ودناول.المفكرديئكلالىالخطابيه!جهفىذلكوههِح!كلينهوغرائبالمقدهـة

الحقيقةيفقهأنالباحثيستطيعبحيثأجحعبتثالخ!عهوميةخطابهفى

الرلى،لةعموميةعاىويصتدل.ارإدبةللظواهرالقرآنتنا!ا!خلاتصن

وظهـأهزوعننائدتاريخمنالبضرب:ىنواحىلم!!القرآنئنه!لخلالمن

.201صالسابقإرجعاذفص!)1(

11009"9ص(سابف!رجع")نلَهاءفبياا:كبتبحمدأ(2)
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أ.)1(القرآنونتممولعموكيةخلاك-تابتنرىابالجنسيرقىثببية6ما

لهاانتارةهفأكوبكوتكونيةماديةاهرظتتكثف!اتوعصركئىوفى

منابتداءوالعصورا،زمانلكلال!رآننىمزل!اصدلدليوهذااكلراَنافى

ن"7القراثاراتتنه!يرزمانءطأ!اطْوي!-تط!عالساعة!:،3الىسْزشله

أسلوبويتهيرْ.عصرهموأدواتيتفثبكاالثزنفىاصهـاداديةالطر9"!!ار

بالاَنى:)2(الماد*الظواهرث!حفىالقرآن

لو"كياموجزاب!اذ،ننبتبلالظواهر"نالكا"اطالتفصبا!عدم-ا

هـ11يضتمهبريثبذنماصيلهاالعارفبإقةالمكتخمفلإباحثبعطيهاكان

.للتفصياطمجماطكتابالقرآنانالباحث

بدونالحقينكةلايعطىبحيثالماديةاهرإخ!ائنرحفىالتدرج-2

تعالى:قولهذاكمثالمقدمةلهايعطىأن

بلدالىفسقناهسحابمافتبزيرارياحاأرللْالذىوالله"

)3("0النشوركألكمونهابصالأرف!بهفاْحييناميت

طَث.يتساوىبلأخرىدونلظاهرةالكامقانتخصيص!عدم-3

الظواهر.هذهبكا!يهتمأتالباحثيستطيعبحيثالتنرحفىالظواهر

لا-بحيثوالفنيةالماديةاْلسبابهاثمل!لظواهرالشرآنتناواط-4

،6الماديةعنالفتيةالا"سباب51صتجاهليمكن

هى-الطبيعيةالصاومأهـمومن

الكريماخرآنافىالطباعامأولا

وعلاجىوقائىفوعانالطبأنالحديثالعصرفىالطبعلهاءذكر

يلىمافجدالنوعينن4ووذ*تال!إ-يمالننراَتفىوردحاالىوبالنخلر

عدائه-وعبزاثباتهجهلبديئ،الالهملامدهعهالقادرعبد)1(

داز-ا76!/6913-هـزبعوالتالنثسوللطباعةا،لافىمىالمختار

.67صالشرف1
دأز-الثانالةالطبعة-للأ؟4الا!التربيةهـف،بمة!بْمرور)2(

.!،صالثبرف

-ت--8:فاطر3(ر4
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حه:قا:ثا13ءلطا

نايغتسلأويتثضأأنافىةللصالنهياماأرا!!نإكريماالقرآنرواب

احدهمافئمكانأوب!ثبأثوصْوءبغيرا)صطللأةت!-حولافب،سةبهء.ان

رْوجتهات!انمنالمس!!ومعْ.هـنةكلش!راا)صباماوببثمفجالة

التنرعى.إوضعاغيرقىاتيمانهايصحولاالنفاصأثالريه!دمذزولْ!ل

!مزمناليهأهدىى6ارالأحليبوالسلامالصلاهعليهالره-ا!وبين

قوله.فىل!-،رتىالأوأ!الأساستدبىفضبفنويمانهم

الرسوكووجه((فضبعلااْ،نجاواذأفجوعبن!نأكللاضثيمن!ت"

هـنثراوعاءآدمأبتملأما"!هـلهفىالط!امتناوتنمافغا-هاالىالإ"مة

مخالطةع!معا!ارسولاحثكحا((الايمان"تالنخلافة))وفثله"بحلنه

فرارلةالمجذوممنوفر"قولهثال!دهـىحيكروبمنهمينتضرلاحتىإرضىا

."الألدحن

ي!-ضه!وصْعحَلعقدصرفهارز"تسيرةأتتتينوغيرههذاوحن

.)1(المرضلهبجلببهاحهجصأوولب%ءفىذإر!ثأوصحتهفي،للظف

ان!حجى:إطبا-2

النفسى:الطب)1(

منوشْزك":تعالىقولهفىَا!لْفلىالعلاجا)كردبمن7ا!قربوصْح

ضح9كها)2(خساراالاإظالمينايزيدولالهؤمنبتو-حمةشتاء!االقرأن

علاجها.وكيفيةكتبهمفىألمربضهالظوبأ،سليإن-علحاء

اباطنى:11)طب)!(

خلقب!!"الخلةوتورالأجنةلحالو!فبمالكربن2القرأد،توفى

..وأبناءهآدمفىيت!قحينمنالخلقأنابعضارأى7طين"نْجهعياالفاه!

فالخلقالأرصْمنوالطمامالطعاممنالنطفةأنبقولآخررأىوهناك

نطفةالانماش4ضيرطين*تالخ!فبص!أنهالمهمجمبحالنااتفاط!نحن

لْوعين!نحيراناتنهافوجوبالىيث-يرالم!ينارلحقرارثالنحلفةووصْع

بكلبنأحمداللهعبدأبىالحافظالجليا!الامام)1(

V.8-86صارإنىمحلب!قى-النبوى.بالطبالجيمازيةقبم

.68:النا!أ)آ(

بابنالمعروفَ
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فالمضغةالعلقةطورا)ىالنطفةتنتقل"مالجنضيئلبتخاقواْنذىذ*ر

وف،باطفلابكرنثمهـسمىأبلالىالأر!،مفىيصتهردتمف،للرمإ!ظامفا

السردهذابعدللنالىبعذىهـ،ذا.عملهءإكأويحا!بويقوفىوثديخا

يتعرضومانالجنبلهيتعر!روهـ،لآترهاأول!احنالحياةلقضإيئالترآنى

)1(.وته5بعدحتىاليبلهيصورر!لىوماالحىله

الكريم:ادْ،وآنفىالجفوافإ!ثافيا

ؤأ!ناقشةالخلقفىالنددرةأدلة"نا)وانءنادَربمرآثا!كل!ثثنا

:يقولفهواخبارا

واغطتى،فسواهام!هالىرفعبناها،ءالس!أمخله،أفداًنقمأ))

ومرعاهاماءهامنهاا!رجدحماهاذاكب!دوالأر!ىة-حا!،وأترجلب)ها

..)؟("ولافعامكملكممتاعاأ-لاهماوأئجباا!

نممالنهارونورالليلوظامةىالأر!الصما?نرفعاىافالاننارة

وتذ!عا!قربةوت!وعالجبالووجودمنهاوالمرعىالماءوخروجا،رضنى.!

.)3(مكان!محةطتحسبعلىانباتا

وجدنا:الكريمال!رآنلاَياتدراستناومن

الاضضا!ية:الجغرافيا

ضلهفئموجودوهذاا،رضعلىوالنباتاتالمعادنتورْيعبمعىْ

كلةمنفيهاوانبتناروالحىفيهاوالقدياهـددناهاالأرض":وجلعززالله

فيهاويمْإتهـعادنفبها11،رضأنكربمة1اا،يةتربتا.»(t)موزونثىء

الأرضعلىوززعتا،شياءعذهفكأنا،خرعلىيطفىلاثسءوكلنبات

تعالى:قوا"مثاطوفى،بهيزان

قيمبأبتالمعروفآبكرأبىبن"حهداللهءبداحافظاالفايلالامام(1)

.8!-79!!الفبوىبإطب:ا(لهمابة!مرجع)البوزية

.23-62:عاتالشاز()3

)!جعألاسلا*حةالحك!ارةفئدراساتالفحررتابرأهييمأحمد)3(

.الصهـبىإف!ِادار-(مابق

:ا!:رلحبا(دأ)
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حلية!نهوتسخرجواطريالحمامنهلتاْكلواالبحرسخرالذىوهو"

م")1("تثسك!-ونولعلكمفضله*تولتبتغ!امواخرالفلكوترىتالجسونها

اقتصادىموردفهوالبحرفئالمستكنةالعبا؟أرزاقمنخر2لون4فإ

ببعضهاالدنيايربطتجارىمعبروهوكالؤلؤإحليةواكمالسوكللطعام

نعحةشاكرارزقهوراءالمؤهـنليسعىذلكوكل.فيهالفلكتصير!يث

.)2(طيهالنَه

:المناخبةةيةlالجفر

تعلى:قولهمثلفىالآياتمنآخر)ونوهذا

أنتبئوماك!صوهفأسم!ناحاءالسماءمنفاذزلذ،لواكلخالرياحاشلناوأ))

.)3(بخازنينله

وقوله:

يخرجهثمالأرف!فئديابيعفسللهماءالصماء"نأنزلاللهأنترأ!م"

لذحَرىذلكفىأن!طاحانم"لىفرافنراهبهـدج:موا!"11متتافازرعا4ب

.)((الألبابلأولى

وهـ!له:

فترىركا!ايجملهثمبينهيملفثم!حاباالنَهبزجىأنترالم"

بهفيصيببردمنفيهاجبالمنالسماءمنوينؤلخلالهمنيخرجاودقا

.")5(بالأبصاريذهببرقهسنايكا:يثحاءعينويحرفهيثماءمن

حابال!ىحهلفىالرياحدوربمراحةن7القريبينا!ب،تهذهمثلفى

الذكوربينالل!قاححبوبتحهلارياحفاذلكن5أكأربل*طراواشاله

.13:النحل:)1(

الاس!لايههاحضارةافىالساتد.ر:ال؟-!بنمااب!اهيمأحمد)؟(دكذور

.87ص

22:افحجر)3(

02:أسزمر)،(

،2انوهـ:)5!
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يصير/العلياال!وكلبقاتا)ىدبىتفعحبنماالماءوأنئىب،راكفىوا؟ف،ث

ألراربعضإك!ااصربحةاشاراتالمنخفضالضغط2نأمافىفبمصر"حابا

مناخفىالجغراهـبنإباحبخناأحاما!طرإبئوفتحصانعهقدرة%ال!شن

.)1(إكزناهذا

الة؟3ية:لهااةاالجضرا)3

والسنةوالئنهروأليوموالنهاراللباطالفاظالقرآنفىوردوفد

والنهازالليلتعا!ب!تارتمراَتعبسكحابم!فاصمنلهافلاثجممالفاظها

مثل!فىذلكنجدكهاالقمرومنازلا!شمدلىوحركاتالأرضاتودوت

ت!لى:قه-له

الحهت)باضىوالاُاالسهواتتلق"

وسخلالليلعئ!!لنهاتويكورالنهارعلئالايا!يكور"

المزيزهوألاحصمىلأبا!يجرىحَقوالقيرالثمسى

.(((؟)ادخفار

وت!وله:

هـارثمسر"ظ!مونصمفماذاالنهار!ذ"نساخا!لبلل!همآيهو"

قدرنااهوالتهيرالعليمال!-يرْتةديرذ!كإهالممىتقرتبرى

.")3(القديمكالمرجونعمافحتىمنازأ!

تعال!:ةولهمثلوكما

فيهاوج!إفابهمتهيدأنروالىالأرف!فىوجغلنا"

.")،(يهتدونلعا"مبلا5فب،جا

قعالى:قولهوفى

،ووالنو!الظنماتولاوالبصيرالأعمىيستوىوما"

.")5(ا!!رورولاالظل

الاللاميةالحضارفىدراساتالثرياابهـاهيمأحهددكتور)1(

.AAص(لابهتمرجع)

ه:إ-"ر1؟()

.!3-36:ديس)3(

.03:الأنبياء)،(

.18:الفىاكور)5(
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ا!خزحرلبدوركلوالنهاركاللبأنهـنهااث،راتالأمفلةصذهوقى

ذلك4يخض!جما3الآترعاىاأحدهى،وبكأد.دمذلى،ود،نمارعتإرأنعوهذاا-ءرةكا

خاصفلكفىجريانلهماالتهيروصا!شعأنأيضاو"نهابحةا،اِهـلالنصفنا

يسبهتلاأ-النهارا!وان+نازلالقمروانآترف،كا)ىلا:تعداههـف!ع،)دَت

خر.لأاكلحاأحد،

البتعرية:!فداث!ا!ل!)?(

ت!لى:قوله"!اط.الىننرتاتاأما

السنتكمواختلافوالآرضال!كزاتخلقآ:،شهومن"

."(1)للعالمين،َبتذلكفىأناكمالثو

فهنالثاللونحيثمننيختل!اننالىأنالىصرأحةتشيرالآبقىنجد

علاقاتيولدوهواللغةحيثمنندجْتفواكها-والأصفرالأهـ-ثدوالأيضى

السلالاتالىودرالبتنريةالبخرافيةهـاماءيعرفه!اإنسعةا)تبمادلوساركا

.(؟)والاءجناص،/

حينيجيبنفسهالةرآنوجدنا!لههذأهـنللغرضو!جحعاأردناواذا

للةمزولاللثصمد!تسجدوالاوالشمسافهارواالكليآب،تهوهـن"

)3(."تعبدوناياهكنتمانخاقهـنالذى4داواوأ!جث

فاعلهواالمخلوقاتبهذهتنتفعونكنتمأنوتعالى"بر،لْهرقولمْهو

الكونخمالقلدنمنالانسانأجلهـنالعظتمةالأبرامe,صذتر5قدانه

وتشهدمسخرةجطهـ،التىمخلوقاتهلاالعبادةيستحقوحدهفيووالأنمى،ن

.؟ا:ملروا(1)

الاسلاميةا)حف،رةغىدرألات:الئتسيفاب!-ا!يمأحمد.د)2(

.09!ط(سأبهتمرجع4)

.36:فصلت)3(
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،نخاا،لشىءلاعليهمافرضماوذؤدىلهارسمبطتلت!كأمحينإتكاخابعظحة

.)1(عليهانعمتهوتشكرالخالهتعبادة!الانسانتشارإث

الريم:ال!اَن!الزراعةي"*!

مختلفةعواولمنإلأنبماتهذايخصوماالأنباتالكريمن6القر1ا؟ضح

ولزومهاال-ناصرهذهتوافرويوضحانتربإصةوعناصروالأرض!الماءحثا!

وذإلةالخمارقةالخالققدرة!نحَلهوهذاالنباتاتوأستئناصابذورالأنبات

وجل:عزقولهحمما

بعدا،رضبهفاحياماءالسهاء"ناذزلالله"

.")2(!وت،!

وجق:عؤقال

مخضرهالأرضخنصبح!اءالصماءن5أنزلاللهأنالهـدر

.")3(خبيرلطيفاللهأن

أهتتالماءعلبهاانزلنافاذاها!دةا،رضوتوى"

.")،(بهيجزوجص!طمنونبتتوربت

ايضا:وقال

السماءمنويعْزا!،وطهصاخوفماا)برقدبىريمماف7!اومن"

لقوملآياتذلكفىانمو!"ابعدالأرضبهفير!أحاء

.")5(يعقلون

الكيمائيهلليوادالبذوربتخزينيختصفيحاالأنباتعواملْعنوتكلم

الأرضف!تغذيةهـننفسهاعلىوتعتحدالجذوردخرجحتىتلزمهاالقى

كقابمن(511)العدد-ن7الهراااسرهـن:محيودححطفى(1)

.02-!اص76!ا.بتكبربالقاهرةالدومأخبارهـؤسسة..اليوم

.؟6:ا)؟(النحل

.آ3:)3(الجج

.\:الحج)!أ(

.3؟:ا!روم(5)
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الحبول!أوالبذوروأناحديث1العمرفىالااتكنش!)ميةالتصوته

وخص.خلأياهأنتنهوتسطيع!تىا!بنينبحلىاثا"غذافإاد*وتخزت

وذدالجنينبهابنبت!ذى1البذوئالمدهنإ"الموأددخزبنبالذ!رن7ادذر

.أ()1(اهاوصفأدق!إخا!-ديئاهذهنناول

إراداولكنبائف!رةالكريمالمقرآناليهايئنيرأنالمهكنهـنوكان

نأفيمإم،لالمبهذافىألاخصحانىدمرأها!ذلماهـتتهسبطولتفصباها

.)2(ا،كتشافاتلجييعحْصبوموردا!!اوملكلمؤتاحصث)لخراَت

الأنو،عتعددبينوانماا،نبات!-املْعلىالقرآنكلول؟قتصرولم

فأوأختلافها،ذلكومايلزم1،نسان4تفذبحدتهـنالنباذ،تمنافةالمخت

الذكوزاكأاب-جعالاختلافبأنووفحالواحداوشوعواختلافالحنعم

:مالح!حَتابهفىوجلءزنْنال!؟ثوالانوذ"

وأنزا!سبلافيهالكم!سلثمهداالأرضلكمجعلالذى"

.")3(ثمتىنب،تهـنأزواجابهفاُ!رجذ،هـ،ءالصماء!ن

:أيف!وقال

وزرعأعتابمنوجناتمتجاوراتقطعالأرضوفى"

ونفضلواحدبكاءيسقىصنوانوكأيرانصنوونخيل

لقوم،دبتذ!كفىأتالأ!ل!بعضع!ىبعفثا

.")؟(نيعضوا

تكاثز!تتحدثبلواختلافهاالأنواعءنا!حدبثن7الةريقصرولم

الباوربينهاأنتقال1وعوارولتكاثراللازماة)5(التحزراتوعنالنباتماتووه

مجهوعة..اسكريمن6اقرافىالزراعة:مماعيهلالحىرببمححد)1(

لميد-محدوتتديمو*-اقبةبمع-بباريسا،!لملأمىلمؤتمرقدهـتبحوث

.ا!ص!،5!السلامدأر!كتبة

.؟6صالسابقربع19دغسىا)؟(

.53:طء)3(

.،:أرعدأ)؟(

التكاثر.الىت!دىالقىيةاتكزاأنباتاتبعضا)5(
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التتاولال!ثأحدى"وفحااكباتيةار-:رةا"أطعوأيضاثذلحر.إتكبا!با

بعداالماءهوالاإصْفىنثببتهاوعا!أمىاءالغوو5ايانتقالْضلىلهحأ!ت

!لىيساع!رفيعةرتائهتعلبهااُوريتتىعْبشوعلضهامذنجتاراترذشحورأت

نراهالاأننالدرجةودقدمةالوزنتفيفةنكزنأنبحيثوء6اافأحط!ا

نتيبتوزنهافبصتلمهطرةمنطقةتجد!تى،رحلت!فىوتخللالعادىب-نخز

!جل:عزاللهدقولءهـ،رتنبت)1(!ىا!افىفت!ىكأطعليهاالمطروثذ!3

ومنَةدئيراْي!منةلكئيماءالسهاءمن-أنزلاذىاهو"

:.")؟(تسبعه!تفيهنجرد

!ا:!-أباط.قاو

كلومنواعتابوالذخيلى!إزدتثنواإزكأعابهل!ميذبت"

.")3(بتنكرون)تثملاَب،تذ!كتاتث،رات

41؟ريمالةرانفىياته3ولهمهلوالحث!راتد"لمرالهعا

!تباشنفصي!قمبليناوفرائدهاانحثراتهـإنركعنالس-اَنت!اص!نغ

الموأدوذلحرأفرادهاوحالة!يتتهاوالىاوب!اتغذدواساوبكل،خرأث

الحكيم:كتابهفىوجلءزب!هـلحبثت!ركأهاالتى

ومماالثهرأو"نبدوتاإجبال+ا"ناذخذىأتالنرلا)ىربكوحىأ))

بط(ونهامنيخرجذلكربك"باطْفاس!كىا!ثءراتكنى"نكلىذميعرئفون

.)،(بتنهكرون)قوملآيةذلكفانالنماصث-فاء4ترإوانهأ"ختمفث-هـاب

الكريمالةوآنفىال!ي!وان!لمخامسا

ومايترتب4افضالحدعِروة8اوأبضاذلحرواذمابذاالتا-آتيكتفو)م

الانساتيةللتغذ-بئا)صالحةالأن!-اعأهموذءر"خ!ذائب!ناهـاتمنهـايا

تصلحلاالتىالأخرىالألْههـاععددبا!بدْلكبك!فو)مب!ه-انكلكلهملومبديا

المراعىآنالةرلنابدن!ذاكلومعها2وهلوم!!شزخاطرقوذكردلاتغذية

الألفاظادقلهاوأختارالمختافةالذبماتديئابذوراتنذقلفقيوذ!1الخصبة

.63-62!!(سمابقمربع)ألى"،عدليا-وربمحىد1()

.01:لفكثطا(()

.11:لنماتا(13

ط.6،!-76:لنحلا(،)
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الن!أئخنةفندكأتهكهذالثخلاا!"نتوأذبا،نوأعمناءدإبأءئىأ!توأفهافى

قذتكائف1منبهيريطر!امعيتنتهوأسلوبالى*نسانتفذيةبيانؤ

هىا)تىالغذائيةا)حناعماتبعضىعاىهـخلتناابابابت-كو)ملهسترها

فىا.تكويمْهوفيفيةارلبنالىاف!رةأشا-بلالزراعةفروعهـنةرع

،الانسانأنوكيفالحيوان4تغذبإىاهذاوأرجعالألبانالمدرةثاناتالحب

!ذولتد.)1(ا!دو!"!يانهثالغ!ائدوربالموأدالغتىالساقا!هذا!هي!

قعالى:ورولهفىذرك

ودمف!ثبينمنبعصونه!تَمم،نسصضي!مإ!برةالأنعمامفىإكموان"

.)؟("للتنرابإتهـ،شغا،خالصلبنا

أيضا:وقال

تياتستخنربيه-تاأ،نعامج!ثد*توجصءسكماكيىتك!م!تجماطالله"

ومناعا-اثاتاوأشعارهاهاإوأ"باثاأصوافو!تاور،مترَموبومظصفكمد،م

.)3("شا!3الى

الزراعةْ-أبوابكلفىوبفصفدطيلأناىا!حتاب،أنالتابكنولم

أف،رة،روأقفالزراعةهـجالفىالجوهرب"4دسا!-بالى9الرقاذفذكرو!كن

اَنالق!يثَوناكرىإ!!ا6باوليرى.مدخهصةدذدقةفروعاىاطفبفة

وب!العلحيةالفئاتكتاب!وول!نالمتخصهىاعلماراجع3منكيرجع

يخصهماكلياْخذأنونبستحمعباالمجيتعأفرأدكأأنبحيثمنهااهـاحيةا

تعخىالمذكبىرةا)طبيعية4يئالمادالظوا!روفددالعاوم)تنوعان3و."نه

نيهاشحْصص!يفيدوناكىاتفرعيختاروااأنالآوائىللهساولينالفرصة

.)؟!وميولهماتالمةدرحسب

ا،للامفىوأسرارهاالزرأعيةمالعلو:!حيدأب!أهبمتف!ته)1(

ا؟7!انرأايجزإا؟وذلأ!أثالعإميةباتاث-أاعا؟143أثصفبروثجب"و!

.87صر

.65:إنحلا)2(

.97:حللةا(3)

وقض،يخاان2ال!قر(الث!احنىءدنت)ا)رحينءبدء،ئث-")(()فدكتورة

؟7!11بير:ت-اطحلايدبتا!مدمدأ!-الأولىال!ابعة-الى!نساندبئ

.18-17ص
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وعرفَأصحابهلتد!أتوهـلم4علدالقْصاكمااللهرسههـلعرتَوأف

.)1(المناسبمكانهفىمن!مء!فوضعبديهيما!ف!هـوقا

والايي،تْالحلمعلىدجذهـىدَتابالقزآنبأنذتولأنوذ!تحابح

وضعقدسبحانه3يفووعظمتهإخا)ق"ابغدرةاتصد؟قاعلىىويحتو

خلينتهبجعلهحتىإبثرىأالبنسطبيعةحعبقناسبذربويا!نهجا

.)2(الاءرخسءلى

iاiالاسلام:فىتوإءيةالابثم

هحها:أ"وا-أذءدفعد"كاالأ!قا4!دلظاعاداء01آ..00011

...كار..مارا-!-ومكله

تعالى:هتولفى-ا

به!الشوبذىاحص،ناالداينإووباشيئابهثا3تضوولاأدنَهواعبدوا))

بلجنب،حبوالصإجنبباإب،رواإورربىأذى*اروالب،!إنوالمدىتا!ىوافي

.")3(فتورامختالا3،ن"تب!بلااللهةأناًدما!م!اكتوماتابْاللىرابت

يتيزأالذىالعامالمعنىوهووتو!يدهاللّه!محباددأهرا،ريئهذهوفئ

النالىبعضوالىإوالديناالىالاحسانةنم!مواهمءنالممىل،ونبه

والجارمواليتبمالوالدينغيرهـنروبفالة.تحعالمبردأاطبهـمدبىلاناإذلينا

!يمثلونالذينالمجتمعأفرادن5اولئك!كوا)حبدطرإق11بهانتهطءتالذىوأ

لههـل!تويسىو11بذ،صلةرلهـمتماءيةالابظروفهماختحضتإتنرامىا)وانا

)،(،المجتمعفوانمى،لذكمءرامذ؟مات!فظاالىاعدة3بالإكيمزمتانيجب

اعىوجدواأجلهامنالتىالا!ر!صفىا)خلافةيصتحتهواوحتى

المستتهبل-أبدرو)إثبية-لامالاسىءقيدة:عبودبن"كدىاردكتز-(1)

.02صا،7!-!913،لمرهـىالالىارالمختأولىاحصبعة

صفثةومنهآنالةر"تاف"حهدحصصينالثيخالا"هد،ذ!فيا"(2)

انعربىالكنابدأرأحابع"أ!لىطب!فاب-إترآنالمعا:ىاب،انات11

.33-32!!56!ا-بكصههـ5013

.35:إ)ف!--،ء)3(

-للاسلامإ!اكةاإأخصائص:الةإصوىإؤ!فإ*ءذثوا)،(

.29!!ام779اغحطلىهـ-ا79!فانرهحم!؟4ث+ء،بة-!وإى!ابعة

http://al-maktabeh.com



3،1--

الماكفئمشاركةوهىإلمسامينعلىا)زكاةوببتولهـذاا،ر!ميةالكره

لغرضديئ:ا)ننادربقدمهاللهمهـال!وهناوالمال

أخذوليص!مجتمعهمبناءاناةكماوادينهـما!هـ،لهـوالأولالضر!!

ولكنغيرهاأومهصاهرةأوبذطىبإزكىاهـنالةربةيهمثسوطاالزكاة

جعلتهظروتبهحلتارجتممعمئفرداء!نه!-ولتدورالزحَاةس*ضوحا.

ا/لأرصْ!فْىالخلاغةتتموبال!ا)1(وكفالتهرعابتهالمرتمععلىمْوجبمحتاب،

والسلامةافىالصأ4ءلبالهِهـولةأفلفىاف!،و!ذاو)!ل،إجتهعاوبثَول

أيضداوالدليل(سيورثهأنهظننت!تىإب،ربادو!-بلْىل4ببر5،زال)

وكما،للمشركتعطىإزكاةفا،وبف.ئهإبذمعاورصلاهـ4ر،،إراداأنعاى

وصلةصدقةالقريبعلىاصدقةاأنلاموالصملاة511ءلد"ا!رلهولبهن

اذاحقوقوفلافةمسلماكماناذاوحقانمثصكاكانICI!قلهجاروهت،ك

قزم!عزيزأرحهوا)،.السلامالصلاةعايهاللهرسولقولوفىكلريباكان

الذينلا!لئكتماعيةالابا!كفالةو!وبا!كااثصارة(اةتقرقوموصتكماذلا

.))2(ظروفهرموتفيرتأحوالهمفتهابت

وقفواوقدألْهمالىتثيمرائحةأمثلةارهـابقينا&طهينسىيروفى

البيتوحجرمضانفيفالارهمالطع!امعنراوأمس!الصلاةفىواحدا!-فا

وحمىنالعشرةوكرمالمالبذلحَانفقد،واحدةوبطريتهةواحدوفتفى

.)?(وا،بتهاعيةالتنتصيةلحمابت"مبارزاءذواذ،إ!يرذا

أ)ممااذاواحدرجلوقفةالوةوفعلىالمسلهينلامالال!ربىوقد

الظلمارداللهسبيلفىالجهادفكاندولتهمإىاأودثن!ماىابهىءهـ،بهـم

ذلككانطالماا)حياةمنالب!ما!ل!الالحىت-يهادوكانالنفسى!توالدفاع

الله."-بيلفى

.39حى!ال!-ابقاالمربعننمى(1)

درالةالقرآنفىا،خلافدلتثر:درازالله!بدمر،دادحَذ!را)؟(

ئن!اهين-الصب!هـرعبددحَتور:ؤتعلبقتروربآنارغرا!ظرثالا،خلاتتىإمقا

الم!نهيةثالبروداررسالة11مؤ!سة-بدو!مرمدي!اولىردكت31!ةمر

.33-32!ءط--ا9!،لم

المج!-الاسلامسياحةفىعة!ار:عرجوناله-،دثمريرد)3(

.28صا؟7!!2!13العرد!سبا!هـؤد!مسةالأول
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وحضفالأباءعاكاالأبناءوحتهوقالزواجمتلعلاقاتالمسليينوبين

وا،راملْ.العجزةوعنالسنكبار!تالمجتهعومسثشليةالأبناءعلىالأباء

فى"ور!ا!،لهبتالمممىغيرحنءفثاولوأنفصالمكنهايةي!متطيعونلاوهـن

ل!ماحةبينمثا!الجزيةهـنالزادرينوغيروالصبيانوالمرأةالكبيرالشيخ

.)1(طريقكلْمنوج!عمهالمالشه!!ةعنأهلهوردتىسلأمالى9

الحطب!جهعكانو)وبالعملللي!امينوه-لمعليهاللهصلىامرهو!

أنافىالمغفرةباْنالم!مل!بنوتبشير،الصرالهـنأفضصلبذركأنهوبيات

سبيلفىوجهادسمىا)رزقوراءالسعىوانعهلهعملكالامنليلةيقضى

ينشأوتولاالغيىعلىوالاعتحادالتواحَلع!ىالممىإماهـنينئفألاحقىالله

اليه-سمتالماثلديهماجتحعفاذاوراءهوالسعىهوكتا!الماحبفى

ستيى.فىذلكء!وتتفرتيتجمعالمس!مينببتدائرةا!الفه!ذا،ا!زخَاة

ةوج!!!يقولحيثالله

.)2("مفدَما،غفياءديندولةيكوتلاكى"

منياويلب!ىليأطَأ!ال-كاةيجمعارتىاونمقيراُنمالكالامامفتاوىوفى

عليهوجبتوليلةيوماواسوتهطمامههـناكذرلهتبمعاذاالعيديوم!فى

غنىوالغنىوقتيافقيرالاسلامفىف"فغميرثىءلديهفاضاذاالصدقة

-أنئج-فلايحت،جوهـن،ءالعط4ءلبيببمألربهفىأنالمهموقتيا

."اللهمال"المال%نيأخذ

منوأنأماستكونالتىالزوجةاختبرء)كاتنبيهالاسمرمو!

غير!امنافضلبالمسلمةازؤاجوااولاد؟نص،-بةتكونأن،صفاته

الاس!إمفىمعناهاالزناو!رمةوا)يهوديةالمرمبح!!ةزواججاثتاء،نوان

الأبوينحرخى!قدالاسلامان!م"او*متهانهـنوتاتواالأترا!!نظافة

عدموفى،الأجرفلكوفىوتأدريهو!مينههالفنصماثا!علىاللفا!تنشئةعلى

وبهذاالمالمنبشىءبعضى!مواختصاصبعضىعاىالأبف!اءبعضتفضيل

سلامءاالا!عنا!ثقاورصابث(ما)!-بح:الصتمادمحمودعباص()1

.38ص

7:إ!ثر1(?)
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تجرلاحتىار*سلامفىوا"لىَخرينا،خوذبين!الكَوالتالألفةوجولاالى

.1()لمينالممىبينطريمظ!االفتنة

متهاصكهقويةاسرةتكوبنإ!ايرمىالاسلامنبدالسرد!ذاومن

بعض.مصلمحةعلىبمضهيقومفاضلكريمومبتع

:الاسلامفىالسياسيةالعلوم

حىمطاعةسىاطةرأسهاعلىواحدةأحةتكوديئالىالاسلاميرمى

ال!ريمالقراَنفىوالمثبنهرلهىؤلهءلىؤلةالمهثصيعتهفى.تيثلةاللهسلطة

جلعزال!هقالوتد

(()؟(ينالكافيحبلااللهفانتراوافانإرهـ!لوااللهااطيموةل."

التىإواحدةاوالأهدافالمتفتركةالمصلحةتجي!هاا،!ةهذهوان

هى.ثممعارهاوانلمهنةمنهافريقحَليتفرغوان.رعايتهاالا!ةعلىيجب

تعطىص،دقةأخوةمعاملةبيذهمفيم،المعاحلةتدَؤنوأنالاسلاميةالأتوة

عليهاللهرسوليقولحيث)3(واخلاصصدقفىيطلبهالمنالنصيحة

")وإرلحوللهلأاقالاللهد،رلصوللمنتدنا(1الذصدب"ادديئا)والملامالصلاة

.(وعامتهمالمسلحينولائحة

،الثورىوهوسب،لىتهافىماما!بدألنفسهاالأمةهذهوأتخذت

وجل:عزبقولبب

."بينهمشورىوأمرهملأ

!يث!حياتهفىالمبدأ!ذاوالس!لاململأةالح!4ع!إرهـصلاازخدْولقد

.الألحرىقناْنوفبدرفىالخروجديىمفىوالمسلمينأصحابهأستئنى،ر

يذ،تثهه.ال!!ب.نمححص!مو،وصلاموالس1)صلملأة4ءلبإرسولا

؟o-91)1،جزاءاخامسىاالمجلد-القرأنظلالفىفبأسمد)1

825-ص77!ا-كل7913-الئنروفدأر-الرأبعةالنرعيةالطبعة

.31:أنعيرآل2()

6601صسابة!()مربحلملأمالالىءترقالما:ا)!قادود"حرعباص()2

بر،المساصريةا،سلام-اع."ا
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أموابمكاىقْىاصحابهوبص-قثنيرحديئْالنصويطابودوجهويبببو؟لحممع

أنْفلهملسلحين41تصوغاتيركمالذىصهـا)دهت!روال.راَن.الدنيا

الخاصةالتتنريعاتوالقامةدوإت!مبدْ،ءاص،!حا)راىو!ت!اررايب!،!وا

هناكتكونالاوا!-دبئنرطذ!كحَلبه.اتالنتعلىإقف،ءوابهيم

.()1ارسنةأوآنالءرذصهـصماتلإصفةمخاْ

الائمةع!دالراىإيا!اوهـاطوماآنا)ةرفىجاء!ابلْفذ4فمااخدف

اىابرايهمرلوصولويص-ثناللهءتابفىيفظرونوص!لأء+دبتالمجت

الأمةأمام"حاسبونهؤلاءو!ل4ال!تأوا)ةراَن"نذصفيه؟ب!Jه،

اراىافىخلافحدتْماوكثيراالههـلاةاءزلوهـ،!ركذيرا.م6بعفبتطثء!*بئ

يتححلأنورضىحرباخنياردربتها)ىو!-ثإهـلمبناهـندAوافطلط!بغة

يعارض!لاابواا!ورهافىذبتهداًنلهـ،والأمة،ادتهواهـ،مربهأمامالمسئولية

.)؟(ن7اقر1وهوذكرناكحاالص"ذوننصوص

،!المطلقالالهىالحكمفيهالبصالاللاحيةمةاحبرااننبد!ناو،ن

ماالاللامىالمنظامفىفابسسالبترءتديفإزون،إلهالأهـرف*ونالمفاك،صو

الذىالمسدبدالحماكمالاللامفى!ب!!06اطىهـكأيمالتدنظامب،ْ!ه-"كما،بحدفت-،يه

مصالحهايرعىمصينةجىاعةنظامليرلىالاللام.المناتتءبدبأطلا

الالملامفىالحكموليسظلهفيعبتنىن5أوهايب،!ن5ا)كماالذظردؤن

المسامونوهمبهاَهـنلمنعامة4رعاب!وواذماأترى44أءندكانا،ف!إيخدا

بلونَيختصىءنصرد،وليلى.الذمةأءلو!مدولتعمحتلفىء،ت!وإن

.)3(طبقةأورخةأ،-

وهـنثنليالمصةيهابنتظموحدةفىالأمةهـفه!م!ددفدلملأمالا!ان

ماتننهيذبينهايتنيعالأمةوصذه.بالا!ممة!ذامىولحىدولحهمظ!فىب!!ش

يستهدو،ذىباربإ!ة4اتتارراذىاراءب،،يردء)ىإهـ-سْةوااَنإريزرفى!ر،ء

طبعة-وئن!ريعةعقيدةالاسهـلام:نتلتوتهـ!"ودالأكبرالامام(ا)

.؟!-28صم7091-ص7913الثصقدار-تالسعة

لفكؤااردالحجازدورتث-هـد11هبمابراأححدد!تورِ(؟)

.87صالصربهما

8صالسابقإرجعاننهسىا)3( A..
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الأمةاوأن.الاسلا!:"الث!بمحةركنىب"ثلانوهع،إهنةوااَنالفر*تف-ته

ذداثعزلحهتولطوالمى-نةالحَتابءربر،laراعب!-،ر3،ءlull4عابها

بح!مالمخالفآبعاغبأنلهإراعىاوأن.الله!داثدت،إفانالراعى

كبيرهاالأمةفنى-.ازيكونوأن.الأ"""نالمستمديض-4تفموبح!ا!غانون

أصل!هوالذىبالدَوألايطتكرالمتعىوالنهىوفور9باالأمروصغبرها

.)1(نجبركل

الله!ن13ومطاعةلطة5لهاوصارتادولةاهـف!ومأنخىحهناو"ن

ءا!"وصارتاللهباسمفيهايحدثثىءوءا!إدولةاهذهرماكأهروبا!عز

"جيشبالمالجيش!!سمى6وتاللهالىقدْسب4و)اءهكربالرحيالىدبئتنمإا

الايمانطريقعنالاللامية4الدولفىاريا!صةافكرةظ!تو*ن((اله

ا/لاْولاا)5-يا!!ا)رذي!ىوال!لحلأمأصلملأة1ء)ب""ر!-ولوحَاتات،)قبا

السلطاتاتواعتكأرعتالسياه-د"4السلطهذهوحنالدولةللهذه

المختلفة.

متهزميت!صعيبب!انءدلهوأنبهدجال!ثالظ!،.ف4الا!،نو،،

وضصةعأ"ثبن!لحاتهـمالىا!نظردونبهيه،ثالنا!وت!،لىلىبر،نهال!4اماحة

.الحقوقللجميعكفا!ورهذأعقيدت!مأوالاجنهاعى

الاسلامصدرفى"*لواءيئ-اثالة!

الحضارةأل!رعلىائفتهلتكقابهم!آبةأوله)مون4ايرى

وجل:عزشولهفىغلائلءاماتفىكلها

وربلثاقرأ،علقمنالانسانخلق،خلقالذىربكبا!ماةرأ"

.)2((،د!ام)م!*،*ذمانعام،با-قامعلمالذىرمالى*2

الؤليماتوارقىد*3اقرأفالنتيجةوحقدماتهانتيخجةإشربفاأرنصهذافى

ر!-ول11بأميةتتف،داتىاوالسقهالكتابفى!ثيرةصوالذص.والانسان

وجل:عزيقههـلحيثا!لابقونديعلملاهـ،ءلمهاللّهبأنتص-نه،

.98صثأ!!إبالمرجعفف!ى111

..ه-ا:ال!إفدىورة)؟(
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الي!يشحدونالذى!!،تبشريعلمهاذ.،دذولونانهـمتعامولقد"

5)1("مبينعربىلساتاهذااعجمى

اكرلتصوهـ-لمعيهاللهصاىاللهرلولفيهاتصإمالقىفالمدرسة

اللههوالدراسا!ة!وادهاصيانةءإهـاوالقائمفبهاوالمربىد،ئدهاالا)!ية

فأحسنرباادبنى)وسلم.ممليهاللهصلىقولهفىذ!كيقجاكماوج!!عز

يث!ملتفهوبطرففتكلهـنالأخذء-ا،سلامقخذرفىوالا"دب(بىتأدب

ل!تهـيةالأولالمعلماىوتعاهـبحامْهاللهيمقبروبهذاالبشويةالمعارفحَث

:يصولحإث)2(كافة

العالمين"رب"

بالمملمصلشهمتكنوامالربانبةالمدرهمة!ذهفىونالمسليانتظم!وقد

عليهم،والسلامالصلاةعليهاللهلولامملمهمكانوانحامباشرة-الأول

علماومعاملنهو!!يثهساوكه"نواتذو)،ال!ربمن7اتةرواالفهمائل

نجذماوحَثيرا.ساوكهموجعلوهدبنهـمفىبهوتضقهواربهـماكاابهتقربوا

،السلامعليههههـا!رس!لهـ!لمأركانثلاثةعاىمئفتيلاافظالسنةفى

إأم8الا-أ!ونضولأن!!!متحابع،4ورد!عاهوهـذ،بم4ا)!-!،دءووحتعام

فيعحلكلماتعنىيأخذمن)ولام4علباللةصلىقو!"ذلكامثلةوهـن

فأحسئهلتهالىثماللهرسوليااناابهـذراتقا(1بينيحماطمنيحلماوبةن

ار!ىبماقسم،ونكنأعبدالنامىالمرارم"ادتبكلولواخذبيدىاللهرسه-ك

للنا!!واحب،هـؤمنا!كنب،ركا)ىوأحصن،التاصاُتنىتكوناكال!4

تميتالضحك!!رفىفاثإضحكامنتكذرو،،مسامات!ن!نفسكتربحا

.((بلوف11

ثىءعلىالحديث،ريثىقما!ثصايا11هذهذراد،اللهرلولعلمفقد

؟!أمانةكان!إ*ات!لمهـنأنبمعنىبخن(؟!لمن)ويمامةؤلهفىأتر

.201:ا%نحلهـَورة)1(

إكرا.-افى-اأهـ-ا.م1-بردا!رهـددادواتى1ا)صهـ.راأ!فىد"!!د21(

-!السعادة.طبعة-والطَت-ابا-!-و)!واا!دديئاءاماعرسفالى*سازم

هـ121--.12
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صدىب!ولهعهلالهمادْصحاهوأرادأو(توهبلحى!بناذ،!ىإدهـديهاعنقه

عليهمالمت!لهدناتالىأشارذفهى(ية6وإوعهىباخوا)وهـلمعليها!نه

اوائلتإىاوخلقاوءملاةولاوهت!اههـ،فن!لىفى!ب!تلهلمواطنب،موأجب7

فرهـإهـكالسعداءمنلي!(هـلْواال!وىا!اربقامىلوكالىيحتاجوناصذين

.)1(الاملامثالفنىالمعلمبعتبروال،"للأمالصلاةعليهاهن

عمير؟بنحصعبالبليلاص!ابىافهـثالاسلامفىإثالتاالمعلمأما

بيعةفىالألْص،رجماءهحينالمدبنةالىالسىلملأمعليهاس!مولْاأرل!4نقد

.)1؟(دت(مثمئوند!مو!ن3م9ور5هـلدإأنولألوهالعقبة

ي!كلالذىالصا!االدرالى،تببطاتانفبهعنهاللهرضر،صعبو!(ت

مصمبلأنوهذااكثرعلهافإهابدرصكليتهفىمن!مايعدئمتصإبمىحتلف

عمادعلمبهلهليسىن!اْنالىحاجةأحسفاذاتعلمهماالقوميحام.كان

نأالىنوع!2وخلهتبعلموسلمءالجهاللهصلىمعلهه*توتزود،كلةألى

!اكأالمعحلهينمنكلاأخذأنبعدإينة41إكماابالهجرةو"لرهاللهذن

والىبديةأهلى11الم!ريمارهوكارباهـ"در!!.ن04ت!أ4هـ،!.نرلأنتفسه

يشءأيدعلىالممىجدفىالدرلىحضور!نم!عواالذينإعبيدواالخسعفاء

.)3(م!4ف

ع!فيارسه!ؤاعهدعاىو"تعلممصامنباله!حابةص،روبذلك

درصالىيحضرونوكانزامتفهـقايفزلكانالتهرآنلأنوالسلامالصؤة

تانلاانهاصعلههثيئاروىن5تكانوطاقتهوقتهحصبءا!سولالم!

ة4أبونزلتال!4شاءاذا!تى1!ولإاءناياه

ألالحملاملكمورضيتنعيتىهـايكمواتي!تدبنكماكمألَأ.)تالبوم)

.)،(("دينا

سابق!)مرجعوكتابوا)رلهوكالدين-إءامعصهـافىالاللام)ا!

.1Taط.

.601صالساد،تالمرج!)2(

.7؟!لا-(اره،دثإر!بعأ))3(

3:ةالماثأ،"
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رسولأنبكر!أبىالصحابةأدركءرفةبوموفىَرداع11حجةئَ

الىر!!لهمنفلابدنختشدرهـ،لتهأناذالدنيماتنر!اتهدذتقدأدثه

ه-1()الا!ترالعالم

وآب،تاوترآنسورإناصاعرفأنبعدالااللةرسولينتقلوام

اَنالش"كتابه!ا،نءكصه!وحاءلىاخواتهامنومكانهاسورذ!!!

ا،يَاتمنواحدحَقروىفقدكلهيحفظونهيكولْوالمالْهموصريح،إءريما

البعض.بصضهميهـ،لول!نهما)خلهت،نثكماءا!ىثالحدبمنثىءالى

مت!مواكلتلردة11!روبفىالمسلموندخلوقداصدبقاب!اأبىعهـدبدا

بعخهـهمالصحابةفزكىكنابتههـواطن،نالقرآنبمعع!ىفات.قاحَثيرا

.عفانبنعثحانعهدفى،حفالمصوكتمابةالقراَتجحعتمانالىب!ض،

أدثهر!ول*اتلممعهاأنهعلىر-ألانلهيش!دبأيةجاءماكلنكات

مأبيتفىأمين"كماتفىرحنهخلهالقرآنبمعفتم،وس!م4عاب4اطاهـلى

عمر.بذتإثحنبتا

الخاينهةب،ختنجارإمدبئالمصوانشمغالبكرأبىعهدقحر!إىذلكوكهت

وانتققالجزيردنتبهخارجاللهدينيمشرونأثابإثمردة11حروبثم

ببينقااوبالمدينةوالحديثالصرأنحفتنةا!صتبننىوغدعونروجاءب!رابو

حتىذلكوغيرور"ود211نابةوا،مة!ب،!مةْفىارأىبابهبوه!تىمنها

عثمات/ولكن.الاسلامبهثمرخ!تاوحديثاولآيةمخالفامصاحَايس!كل!

المصامبتبعضيستطيعلاوقداتسمتقدالاسلاميةادولةاارجاءرأىحد

!ريديةالىالحلمانققالمنفلزبدال!يننحوواجبهفةلمعمِالمدبنةاكمااالمىفر

المفتوحة.البلادالىالصحابةبعصْيهاجرأنعثحانرضبىفقد.بلادهمقى

صازحتى.والأتباعالصحابةحولهبمالقفاولزددبنهمفىا!ناصلنخةجه

الأحزابهذه،الخطاببنعيربخشاهكانماوهذا!زب!ماهـدو!2ل

فى!خطيردوالها3،ناللهر!-ولصحابة"حواقع11بحكمننكونتادتى

المعارلنه-دارا!ثانيةالحلبعةالصدريئبكرأبو:هبكق!!مينمححد)1(

.73-72!ط
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وأنارتقتلهالىوأدتذاتهعثحانعلىالثزرةأىأأدت1فصمانفيعهد

ا،سلا!ية.ال!ولةفىالفننة

ا،خذيمححتىالمعلمفىذوافرهايجبث-هـوطاالمىنةكتبفىوجدنا

يثكدونكانواالننرآنابحعوحينالصحابةأنهذاةب!ذءرناوقدعنه

.للذزحَإ"بسضع!كمامبعضي

العدالةالحديثراوىفىت،ثىترطواالمسلكنفسأيف،!لكواوتد

قوةيهارأثقةدرجةعلىدرب،تالاحادبثكاذتهذأابلومنوأدصقة

وكان"التنروطفيهمتتوفرلمرواتالالأنأ!إديثرفضزاونند.وضعضا

اقتديتمباْيهمكمالنجوماصحابى)وله)م4ءلبارا"صاىهـوا"هذافىائد!ما

آنْالقمألحمرارمنبكثيرأحاطواالذديئحتىالممى!هـونصاروةد(أهديتم

وحكطالححناداالحديثوثوخ!قهوأحححَامهاانزولاواسباب!اوتفم!حفظا

البتنريةالموسوءإاتهذهرغم.وا)حصنأوالص-!"4دربمنعليه

اننميدْا!ا!ىأفْربوكا!هـاسدْدهمبمايتفا!سونلاهـتوافعينكالْه!اإتحركةا

وقدعملهقولهيصدقإرجلاأنع!فوا،نهـمواخلاقهـمبعليهمنفسهحن

تص"وأتخذوا.وسنتهمرآنهم4هـنبعمقوف!هوهقرأوهمماذلكت!اءوا

وتعاصيمتعليمهمفىكقاعدة(1الخض!هـ)!عالسلا!والصلملأةع!ب"ولى5ميدنا

أهي،كئيرةأشياءم!هتعلمقدمو!ىاللهنبىأنلْرى4القصهذهومن

اعىتعالىاللهنفولهفىذلكيتبلىوالمذ!امالمعلمببئالاتفاق-ا

مفهلكاحدثحتىث-اءءنذساْلذىفلملأانبعقاكمانlaلز،ل"إخهصالص،ن

!لاوبهـمعىمولىبرىانو!ثدأهاالخطةالخضروضعفقد)؟("ذكرا

.الئتبتبالخبرمعلههياْتيهحتىيسأل

توأ!فىذلكفيتجاىالمنهجصصه-بة*تذاميذهحلم19يحذرأن-؟

.31("صبراكلمىتسطيعلتانك"ال!رربمآنإقراذكركي،الخضر

لي4ءهـىو،تقص(1)

(1') t!11:كيف.

.7!أ:لكهفا(3)

الصالح.الصبدهـعإإموا!لىإصلاذا
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قولةمنوهذايخطىءأنلهخبرتهوقلةشهصسْربركماتاهيذاان

تال"الفلامحقوفى)1(أاهلهالتغرفاخرةنهاقالْ"ا!لحمفينة!!ت

لاتخذتثئتاوقال"الجدارحهتوفى)3(نفسبفيرزيمةنفساتت!ت7

.)3("ا!براعليه

ذللثفيتجاىصلاحيتهمامنمَأكدطالمابخ!اتهيتسىكان!لملأسذ،ذ-،

."صبرامصتصتطبحلناذكاكاكللالم""رة*لفىا!خهستولكأ

حسبعلىمرتيناورة5خطئهءنيعتذرانالتلبذعاى-5

ا،ولىمرتبنموسى،نالعذرقعقبلالخضرانفن!كب!بأىالامىتماذ!أ!4

..الغلام!ثفىوالثانيةالسفينةحادثةفى

مواصلةعنبصتدْرأن)طريقتهبدْالتليدب!تبب)ماذالا-إم-6

اللهقولفىالجدالىحادثةبهد"خضرءنن7التراوف!4وهذامعهالدرص

.)1(""نكوبينىفرافهذاقال))

الرئيصيةالمادةتوصيلشأنهامنبأعهاليقوماوبتكامان-7

وبناءالظلاموقتلالسفينةخرق-تعملهعليهبهابتومالخضرءإنولذا

."السلام!عليههـولىرأىيأخذانغير،نالبدأر

ولذاالدرلىمواصلةءناالاعتذاألحىبابدبدىانلليسلم-8

السفينةحكايةلهح!ىمدرستهحن!وسىفصا!الخضرةرراتيعد

.والجداروالغلام

نألهليسالحادئةهذهفى!اخضر(ا)وهرالأستاذتفوثرغم-6

فىالخضرتالولذلكاللهالىالملمنصببلالحلمفىلهبقهعدميدعى

عليهتستطيع)مماتاُوبلذلكأمر!عنفعلقهوما".الدرصنهاية

.)0("صبرا

:7.)1!الكهف

.73:ال!!ف()2

..76:الكهف)3(

.77:ر!كف1(،)

.81:كلف3اربم)5
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وصارتكملقراءات!ابقاا!علماء،تتخصصتررءتالذ!وهذاوطى

العلماءأدبىعلىالطلابندهابتتدما!،ايةال!مدرسةبإرةا!د!!ىاتحاف

المختفة.الفنون.فى

الراشدين:الخلفاءعهـدفىا-ةرببة1

علب4ارلوكاوفاةبعد"الأولا)خلبفةا!صد!قبكرأبونف!للقد

اعىوال!قضاءالمسلحإنذفه!لهىفىالاسلامقواءدبار.،ءإهلامواالصلملأة

وأنْ.اركانهاعاىتقضكأوكادتالاهـلملأميةادولةثماتالذلاالفننة

علىوقصْىالم!ربيةالجزدرةث-لهفىالعربذفولى!فى4ا!دوامف!ومءبرسى

ا،لحملا"أ!ةا)دولةن5!روواتأنهـ،الا!!صيرة!،ةتتلملأفتهانورتماردةا

اخارجيةاالرربالىبيه-نهوو!4اهلاكواالضتنةا"جنالمدىوبنبلتوة

دولةهمادولتيناكبرمعالصراعبدءهناومنإ-راقواالث،مباأدلننح

ترشىونظاموثقافة-و،سيةونظمحف،رةمنهيال!!وا)رومصالض

الامملاحى)أهـىالتربوالنظام،4الا!لملأمبوالانظيةالققا!ةءنتحامابرنات

ناعمرفهموقدالفتوحاتلبكدلالخطماببنعيربهدهمنوباء

نظمهالها.ختلفةابنا!،ريز-ل31برجتهع5إىاةطورةددىالعاِالمجتمع

واخلاقهاالاممتلكبقتاليدالاسالأميتأنرأنء"روخانماننفةالمتوثتهافذالا

.)؟(الثصعههـبتلك)ةرتيئوفقهاءعا!اء"نأرب،لابع!ىفأرهـل

هىالراتندينالخلفاءعهدقاْالا!لاميةالتربيةأنذرىهفاومن

الكراَناعلولمفىذاك.تهظلملأوال!ملام1)!-لملأة4ءادر!-ول11!صهـدتداد31

حن"الحذرحنتهىفىكانواالراثدينالخلفاء،ن.)3(وا!لنةالكردم

..التربوىالنظاموخاصةالةتحطربقءناليهـمب،-تا)تىالتثاعات

.؟3صسادق()!رجعتفديدمحهد(1)

.26-25صالص،بتالمرجعذفس)؟(

واتجاهاتها-مظاهرهابالعاعفدالتربب":اتقضليافوزىمد"3)3(

.18!ث1666مصرمكنبة-اصننا!رفىأ
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الأصىالعمرفىا:زبيةا

فئالنعلإمبدافقد"راثىدىال!صراحتدادءصراعهساهذايعتبر

تطوزثمالاولالمضامفىيخادبحاتحلباميةبىْْعصر

الدينيةالأغراضتخدمدراساتفنتْأتالصيالهىا،ستقراربعدالأ"ر

وعا3ن7القروتفصير،وأدبوبلاغةوصرفلْحيممناللغةعلوممتل

..-بثلخدا

دفتملوتاوبداوالاللامإىاالمودخلحدتالعهسطبيحةا!ىبربحوهذا

الا*ويه!ينوضعوا!ذابحذرالبدايةفىالنقلكانوانالءربب"الى!إوهـ،م

اتصالبعدوالترريفإدلىا!نتوفاوالنفصبرالآ!،درتْعلىفلودا

والسنةن7القرصاروبهذاافتحابعدب،مإهـمخضهتالتىبالدولال!رب

5()1الاللاميةالترببكأمكوناتاصمهما

اولادهم1؟مو+-بنإخافاءابص!ىاوكل1،هوىالعهصمنتصفوفى

حن3اه!خامناككنو)مالمقرربن!ركة2"الررهذهو!!!ىمصارينالى

عإكهبالننف!ءانث!غالفىكانتالدوا"لأنعامةبالترببةمالح!ب،!ب

!ينالحصثورةمثلالسيمامىالمنظامصْد"مدولتابتاحتالنىالثورات

.المستمرةارجالخرو:وراتالزبزيربنوعبداللهعلىابن
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حمهإرر:1اأ)ررص!رفىلملأء-4لاساإت"ش11
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الأونا!الفصل

الفزبيةعلىوأثرهاائعبأسيةالثورة

ققليم:

تذتمعالمهالانىالعبا!العصرفىالاورصلا"يةللتربيةكماروبابااتردت

المباسىالعصرفىوالاقتصاديةالاجذماعيةالحياةتطورتهاماوضحت

لمياسة.لهمص،رتحتىالعامماءولاعلمالصباسبنالخلفاءتتفببحونتبجة

العربىالعنصرغيرجديدعنصرعلىذلكفىمعتمدينءليهاسارواهادفة

الدولةفىالحياةأمورعلىرةطوالسبالعصبيةهـنذوعايفكلكانالذى

عحلكم!االعاحةالحياةفىتوازنااغامقدالجديدالعنصرهذا.لأميةالا!

نصجة-وحيماتهثسفهءلىوالرفاظا!تراحهفىالانسانرامة3صيانةعلى

حَافة-بدبئامساواةوا"الحربحناساسعلىواعدهاةا،سلامأقامتربية

.)1(الاسلامىالمجتهععناصرمنعنمرلأىتعصبدونالمس!مين

عن.بمعزلالعصهـالعباسىفئا،!لامب"التهـبيةهذهغ!م!ذ،4يغولا

الاجتحاعية6تهمادب"والاتب،!-ديئاللصالمر،لاتفىد،،واف،5التىنوفتهم

فىصدرالاسلامعليهكانعماديختنفهذاا!!صرذ!كث)؟(لأ*كماالالىل!!!ثفع

اختنفتولهذا،تكوينهابدايةفىالاللاميةالدولةكادْتحيثألاخملافت،،نم

تهام!مقشابهانفهـحاالبو!ووامافقطارننظبمثا!هساlamفى4النربر

وا،للا!ى.الحربىالنهكرىا،متزاجنتيجةالصاومبمض!ظهـرتبلارنشابه

ميةا،!لى6للدولة!ىا!تربتطوياهـالنخلامالىوادىباتفاكألى

الىبهـادفعوال!ىالوقتذلكفىاةالحبتطورمعبتهتفكماحنى

دراسه-:ا،ولْالعباسىالعصرفى:الدوردىاعزدزاءبد)ا!

.o(ص،!اهالمعاميندأر:والما!كماوالىْدأرىالصياهـكماالاريخ

الهـجر!!الرابعالةرنفىالاسلا!4التربيه:العالنبدح!س)؟(

ط!.6-35ص(لابهصامرجعأ
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صالعبا!العصربدايةفئعظهقهاوجبلغوالذىالتقدمعجهآ

.ل.ولأا

الم!ياهميةوالاجذ،،!يةو،ديةالاقتصالذورأتتسقعرف!أني!بولهذا

الاسلامية.للدولةحكي،مبدابففىالعباسصيونبه،قامالتى

السعاسإةْالأورة

مصتحدشةهـمياسةأوضاععاىثروة"!ردال!!،!-يةالرورةتكنلم

!لأطاحةأولم!دولةال!ىب،سىكماازتنظيمع!كاةثواسأوا"لأموب"الدولةفىفسادأو

الاورصلاميةالدولةفىا)حياةأهور!لاتصيرالثورةة،"توانمماألرةبح!م

.)1(اوهطىاالعهصورفىاء،لماذ،ريخفىحدذتثو!ةثَى

و!وا،مويةالخلافةحكمم!ق!سهـتب!؟:داقليمفىالثزردهذهقامتلقد

هماهامان!،ملانالدورةهذهنب،حعاكاوساعداديىانفى!راهـ،ناقلعم

لتخيداالا"مويبندباليهاتصلرم!؟ثذ،رنا3،،4ا)تلملافهـقرءنالاتا!م!عد

الاموىالنظمامفحَكالذىوالمذهبى،!ىإتاالا!!رافعنو!ب!دهاارذورة

.(c)ا)دولةسصهـط1)ى4النهابفىثمالضعف1)ىبهـ،وهوى

الشخصيةكلوةمن41-،نت!أ!نتابا!دءهـةرياسةلى!لقد

وخنت!يههابهقدالمنص!وربءفرأباأن!تىالم!-امدبئجحا!يرع!ى+والنطثير

جيوشقادالذى)3(.إترالىمانركماأم!-امادووهـو4"ذالتفا!!رر5

بقنلهالصحاسةالخلافةواقامالامههـ"اخلاغةاواسقطالنصروحازالصبماسيين

ب،لفيوم"صديىابو"فىالاكبرابalاولتعة5فىز؟متهmبهدالاموىلا%لدمة

.)!أ(بمص!

فْىالاسلامىالعالم-الثصيفأ!!*ود!!خورمححودا!!1ردكتو(1)

.35ص.ا73!العربىال!كردار-ال!باسى

.36صالص،بق"المرجع)؟(

.37صالسابقالمرجع)3(

.ا؟،ص:،591بيروت-ارناريخفىإءربا/او!ورثاإرنادر،(
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النفوَلىكمانتاظالمهايينتفعاردبئعاىاصب،لحىيةاالذورةقا"ت

.!1)والاصلاحالمساواةهها!الفهـاليهما

لعبولتمدالاسلامفىأصيلساهـىاندىلانىتنعارإهـإواةافتفصار

الاقاليمكلفىالمسليونأنضممفبه.العباهيةالثورةفىوخطيراصامادورا

علىا!قضهاءتمأيضاوفيهالعبا!يةإثزرةاا!كمالا"يةالا!رأخلافةالنابعة

االأولمناث"اطْفْفعارفهوالثانىالثص!اراماال!ب،لىييناسنص،روالأ"ود!ن

نعاليم،نفيهد"،ال!ريماةراَناو!وألا"دَتابأكمااا)ربوعا)ىويدءو

أوَال!رآن!جاءكاتنهسرالتكماوال!-نةوعلومو!-ب،!ةةوتربومعا"لات

.)؟(مLالالىمت!البفكضط

كمانت"،ا!روبا!يةاثثرةاوحقمهتالدوا"فىالأوضاعألىتةرتولما

دوليةاتفاقياتفعقدتجيرانهاهـحدائملحلاماقامةفى!نمكلبدأتهترجو

اعت!ممادهانتبجةوالخارجا!!اد*فىحضارباوتتمدكماازدهارالها!ظست

سلطما!هاتقويةفىله!اهمبلىعلبهايبخلامى6ارىالفار!ال!نصرعلى

،.)3(لهاتخضعكمانتالتكاالأقاليمعلىوسيصا-!!انفزذهاوبسط

لولااتههـازنهماتفضثأنالاسلا!!ةالدولةالعنصهـوكادتهذاأبعدوفجاْة

دخلالوىا!سابوةىالذركى!ص'ا!و!وا)يهـ،دبهحدآترعنصراان

فىاهامادورافلعبوخشونتهبقسوتهوأ"نأز41وق!صببإيداالالحسلام

هـيطرتهفأمتدتالحباسةالخ!فةض!فالف،ياصةفىوأستصْاطاتجةالؤالأهـورا

.)،(ذانهالخلايزةهـاى

علىالسيطرةوفمتدت،سيةالعبالخلافةبةصف،تلهذاونتبجة

حزكماتْذلكتلىثمالد!-لةاسبوع!والفسادالف!ضىفإنتضرتالدولةأمههـر

اقهمليمارز!طا)ببنران!م51!مدابنداات3!رو!كاعهـ،ذورنةوفروبةجددب

1 U)ألالحلامىالعالم:همبابراأ!كدودكتورمرممودأح!سد!لىنديمقهـر

.AT!ط(!-سابوت"رجع)

.83صالص،بقارجعأذف!ى)2(

.85صا!،بهتااإرجع!فى)3(

.86صالى،بقارجع11ذف!)،(
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تادويد1اىا3تمْضتالدولةبد؟تلذلكوذتصجةقت!ثمأوبخلعه!مهددين

ل.والعاالمعبا!لجةالخلافةتوررتتا!نهاريئوفى)1(!تباعدةهـتنافرةصغيرة

المغولىوهههـالضورالخلافةلف!طلىالىادىالذىا!خارجىللغزوا،للاحى

ناالضنيوهذانالهمئيبىالفزوذاكبعددتماءبماسب"ااتلافةاةطا!الذى

تعرضهآ!ذإكبعد3-مايةالن!فىوتفدَكهاالدولة!معفعاكادليلاكبر

حكمالاسلامبتالخلافة!اكاوا-حض،ظالاسلاموبأهمالعتفانب"طرةالسب

.)؟(قروناربصةمنا!إ-ونال!خياق

يخضاثية:الاالظورة

المسلمبنكبلتالتىالأغلالترطيمفىإ!باسب"أالئورة!جاحبكنلم

الذوتةوفرضالاقتصادىالنظاممترطبفىادنب،حواذماوىالاهالحدَْم!لمزل

إ،ذاالعباسيونالخلض،ءتصدىوقدللدولةالاققص،دىللهسارالأصلابيئ

رخماء11ءم!تى!اشْصلاحوالأهـساللههـاءداووت-ورواوأخلا!ىبظوةالظ)م

.)3(الدولذفى

بكهاانصفالبئينوالرززمالثىدةثوالالهسالت!اءد!ذهقتمذل

.بطرةعابهمإسطرةثأا)تكأاجعمالىمرال!بةفىانعباسيونالفافاء

يتصفوت!افهـامنو!كاتهموظيفهواحْنيمارالخراجاندبثوننظحمكاملة

مر-ئههـل.ا)دبهـانرأصعاىاضعر5كه،4لإدوإالأتلملأ!!والأحانةوياششرمْا

)،(.6وغتفالحباهب"ا!دولةدثاويناهمحنالدب!انهذاوص،ربهمههـثههـق

افاهتمم!تهماديةالا!اردهمهـوتمْضيةءل!ال!باسيهون!ووولقد

فى،اوتحا!مةفخلاموهوولتتخذبعاِف)مجد!انظاماأوجدواباْتبالزراعة

الالأزمةالخد!،تفيرتمءِمعالزرات!ةالا"ر!رم!صاحةالىالفلخردونالمرصول

؟6.ص"-،بق(رجع)3أ،يه-!او"بالىىأومحصرفى:الدورىءبد()1

والثظالىوالدينىإسياسىاا،!صألأمتاربخ:!،-.تاهايمانجر)2(!:ت

V\!،بعة!ابعة-اصريةف"النم!%بةواو*بخغ،عى o6ص3با).

96.ص(!،بهت*هـجع-الاللامثى،رؤ)-!لناب!اهم!3(حمصت

نمما.ثصلماالاسكإسالما:اتجنري!تأ!!9ئور3ود،!كرداح!ثحمزثاِ:25

Iص(هـإبث!هـجع)العبماهـىالعص! AT.
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العاماصوارأعةللزتاطر*ش""اافي،5إ!جزالصدوداقاحةفىوالتيذلللفلاح

.)1(الخبرةبأصحابا،ستعانةالجسورووامامةالترعوحفر

بنبهاثابتاودخملىحَثيرةفه!أثدولةال1الجديدإفظاما13صحققوقد

واممْواثالفهـائبجباةألىاأط!طْذواالفلاحينأنب!ْالاقتصاديةالازحات1

المعينتةمصتوىأرتفعأنذلكنتيبةوكافتالزراعىالانناجفؤادبهمالعبث

.)؟(الاقضماديةالدو!4امكمانياتوزادت

إضتابأنهاالفلاحينأ!والأصاحتبلبذلكالدولةتكتفدلم

التنقلىحريةلهمواباحتالفلاحينءآكماالمتأخرةإباشغواالضخرضريبة

أيدىفىالزراعيةالأرضملكية،أدتوأبا!تالدولةهـاتلفىإثررةوا

ذلثهكلنتبجةوكانتالحدودلابحدخبراتهممنالدولمةفأمتفادتإىالموا

نهخصة*إ،ذلكوراء*تو!.لحتتأيضاوللدولةكفلاحينالدتثفىزيادة

وحققت-كرهـاتهلهوحفظتالفلاح4!ردا)كمافأدتذ:وتهابافتزراعية

الأسواتفىالكأراعىا،ذتاجتكدصالسياسةوبهذهثربفةفاضلة,،بله

.)3(خاءا!وتحققا،سه،فأنخفخست

وهوالاورتصادبة"واردهان8ادثانىدالموإدنمديئعلىا،،الدهِ،عهلت

التنقل.حريةأباحتحينبانخبردالدولةأستفادتفص*الصناعىإوردا

إىوالموابالوببنالحواجزوداسقاطهاالمدنالىاريفإأنالمهرذللعهال

وبينبينهمأمتزأجوحدثالإبتم،عبةومكا:تممالمادىممذواهمارتفع

حكامطبقةكانواأنبعدانقاجادوإتا)ىالعربذزولنتيجةالعرب

.).£(الفذيةاصناعماتاارباب؟أيدىعلىوتتلهذوامنهمفنزوبوا

ثهالأر!باطنفىالمعدنيةالثرواتعناثبحثحريةا؟عدو)"وأتاحت

منالمرب،نوواللؤلؤ،إصد:د!اافر،!!او4والففالذهبفألهسذخرجوا

العباهى(اصعصرفى'*سلا،ىاالعاتم)أْ!ابق9اارجع)1/ففس

.091ص

.(191ص)جعلمراعمم!نف(؟أ

الثري!ابراهيمأحيدالدكهوروححيوداحهدحمىندكتور31(

.21،ص(السابقالمرجع)

.!91مبنالص،بقرجع1111(زفس

"(الم!سيرية6أ،سلام-11م"
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التىو!ابرتهـمال!مالَ،لاذ!ت4و!راالت،مالمواد'"ID)تههـدروذترب"إبر،رأ

الأسههـاقاماموفتحتغيرهماوتزهـقتعلىالصذاعاتف!تمدمتاتالأفثزاءت

بب،بوعْهرت41المدوالىالأ"ثأقفتثفلحتالاسلا!يةالصرببةالمننجات

.(1)الص-فاعاتءإكأارت،ث*جمن

السيالرلمالأستتهراراهناكرانهاوحدء،والخبرةات،ماإواداتكنام

قىوالمحبالسلامصدمعلىجيرانهاوببخمابإق؟،نناكتاتثاصات6ال!إو،!Jوللت

النب،:أنبلبهاتحام)مةبدرب(سثارز،اصهـ،ولحىهـذذجاتم،!حامذذكفغذج

حجمفازدادالمعالمواضحةكتيرةوبحريةبرب"حثرممتهاالهسكواالىا.كبتا

وظهرتحْاربكاأوا!دولةاْ!!اليخمدا!ا!فىذلككان"!اءالتباتىالذ:،د!

تجارى1!أسطوظهور"حا!لامب"وموألْىتباريةة9بدبم!ت*سةلأوا!

والصيتالتنمهرةذاتبالصناعات"!كلاالمحيرإ،تأُكبربجه!بأللاحى

.)2(ارصالمى

وأصحاب!نمهند!منالأعمالرجالالاللاهىإمالعاالىفتدغة!

تنظيمعلىالدولةعىاتوبهذاالمخذإفة،نعالمصعْفإتهـابيرة2"،ليةببكأنات

الدو!4تجيبهاكامْتلالتىالمحَؤدخقفازدادماقكوالباثالإْ!تبر5دررالتص

عرفهمالذينالملوكأغىْمن-يونا!العبالخلفاءأصبحوه!ذأالتجا-ة-ت

الاقتصاديةالمواردوبهـذه.اررسحطىالعه-ورخلالْالعالم!المجتهعت،ريحْ

العباسيونالخلظءبه!تثالاُمواق!اتفافغا!تفْتتتهيةتكاذذ*وءنجفية

.)3(!فةالمختمنت!وعاتخم

الا!ذ؟اعية:ا!ثورة

شهداكهااجتهاعيةفؤرةا!بالىهـاالعهفىالا!لملأحىالعالمئنهد

تكنلمجددبةحئبنناتظهـهـرالىأدىمماوالاقتصايةالصياسيةرتينالنض!

السياسيةالحياةفىهامادورأاصبتماتا)هذهلعبتولةدضبلمندوبلها

72.ص"السبهتالمرجع"العباسىال!!!:رىاردا؟اء-يزاعب!()1

.73صالص،بقافىربعذغس)؟(

.(591)صالشربخآوأحهدمحهودحصتللدحتواالص،ب!!اربعا(3)
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.(1)4وأ،قتص!،دب

ء0الههـزووالآْمراءنماءالخ!!شياطخِكلة2الحاالطبتهةصتالم؟ولىا!هـابتةو

الياجاءتالتىالهاوأ!ذهابنفأرستقراحلبةطبض"و!فاوجفثوكلواد

.)؟(الدولةبهقامتالذىا،ختص،دىْ.امالنظ4فبزب*ت

ايةالراسممااصبنخةصصاار!ابتماتاثتاثامْما

هـ،ث!رتانط،ئلةات9ار!رفممل!ت"ظص،دبةال

ه)3!فْباطمنبكا!حليمت!ترنمف!متمِ!.:،3

الثهِةمنالهتنهالتالت!!ما

وعماضتوالضياعالتصور

شْيجهائريفَثْآخلض!تالتىالأقحلاعااحبتمةهىاكا"تةاحمبتقيوا!

الزرابخةالأراضىالحلبهـتة!إهفيلكتإدولمةابهاقاحتاركأالاحملاحات

.)،(كاملةسيطرةفيهالحياةءلىوسبطرتتبادفىتوتركهيردا!ا

lصذهب!واربإبدةط؟تمةوهناك ارتىالمزلدينطبتمةوهىلطمض،ت

فتحوهاالتىالبلادفئوالموالىالعربب!نحدثالذىا)زواجننيجةا!ضغرت

الىالصدارذ.مكانمنالعربفتولوفتيخجة،املااارتشا51فْ:هاوا!تقروا

.)5(الدولةفىانناجأدوات

اثنمةوظوالرومىو2ىالتروالفارسىالعنصرمثا!ىاضعناصروهناك

ر!يمت11طبقةجمعياصهـلاءوبجوارالذمةاها!وهموالنصارىدالي!6كحلانفة

تنادىالتىالسنا!يةالالحملاهـبقىالمبادىءوجودرغيماعي!،التضاءيتيملمالنى

السإ،لهةفىهامادوراالطبقةهذهلعبتوقد،الانسانكرامةبحفظ

خلؤاءف،نجبواامائهممنالتا!اءتزوجحينعليهحصلتىi[1ها.iنةو4ننيب

الهلاتادار-ادتماثرة-للأمىالاتالتممدن:زيدانجورجى(1)

.6،ص6091

ا،انجتأعئثهرالسب-لملأمالاهيئتار،حسنابراهببمحمنإ)؟(

.101ص(!إبهتهـرجع)

.001صاارجعنفس)3(

.99صالمرجعنؤه)((

بهـوت--خلدودقأبنأب،مالىالعربىتالف!تاريخ:خفرا!عمر5()

.837ص!والفففهـ6391كأيعوالتالطباعةالخجاهـىإكتحاأ-أواىايهةطب
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ا-ثأآ

.(1)لمإمية1،5لةالدواكه-

فنتلوأالاقئصاديةابخوكأةمنوا!وائفالطنجنات3هذكىاستفادت

الرقيهت.وجابواوالفناءسابوالثانل!هثإرررمجاكا4الاللاا!تفعالى

.)؟(المت!لفةيانه-أعه

العحمرفىا؟لىلامىارجتهعسهاتلناوضحالسريعالعرضبهذا

ا،جنماعية.الحياةمنغيروالذىالعباهى

هذه/أخرلْ!-عهـنطبقاتظهوتالهجرىالرابعإقرنابداب"وفى

،ةالحبفحولتواللصوصالطرقوقطاعالتنمهب!وادفى1!تتيزغةالطب

حب،ةوتحرضت،معمققرغير!وخ!قا)ىءماتف،سدةمنررفة!ب،ةا)دما

.-لىتررةوغرمططًلْةغيروحياةوخه!تدائمفقيالىالافسان

الحيا!امذاتتر&الىت!!ثجدصدةجماعةفا*هـتهذاص!طووسط

طبقةوهىافخسلحياةالىوالفزاروث!ثةمتعة!تفيهابعاويةالدف

.)3(المصسوفة

لةقاةية:1الحياةعلأىالنوراتاثز

العالمفىالمسلهينكافة)واءصاحماطالتىالعيا!صةالثورةمْبحت

فالحقطتالمسلمينجماهيرحزرتجديدةاسلا!يةدولةاكل،كةفىلاهص!إحى

ا!فاحيففىالمتناركةفىف،نطلقواالمص!لحبتاماموفهـتا!قىوالةبودلحواجز

فازدهرت.)،(افكارهموأئح!مةراوفذ،ئجخبرانوم!لهاف،ءطوتثقافلة

منهاعواولعدةا)ىذ)كوديىبحكبيراازدهمارالثتهاخة

.372صالمرجعفىفلى(الم

.Tyrصاإربحففصى)2(

القرنفىلملأميةالالىصةإت)االعا!عب!حصت3()

.2،ص!(سابق)*.جع

هيمابرا؟كزهِالثومحىثدأحهدن!-رالدكت(،أ!

..؟3(!!هـ!ابق(رجع)أ،ررلملأمى

الهجرى"ال-ابع

لعالما:يفاتشر
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عظتهاأوجفىظهرتالتثجيةالتة3!حلا-حةنىكأف!االق.سدىأن

اللورْتبتااجاىءِالذبتأولئكالىالففا!ودبىبعببةا&.ِالىالفارهـ-:"اكن

ومممفَوالطلبوالتدوينإمحرفةاميادبتئاوظ،رث"وراا!فار!يةوْالعرب:يئ

.(111!ميرتووير"وهـ-بليرد4بن-ارثوب-"اولراد!و!ار!ء8،نف"!توأد

جاءذى51ا)ءلمىالانطلاف!!كما"ما!دإذىأالثانىالعا!اطأما

عي)إ!ةْوهو4،!قيإ!.او4الهربإتقا،4با-لملأمدبئْالا!اثت،،4ااجا"ذز4شْيب

ا&ملىبتلبمماهببر(سدوتالحبأعطاصاا-تت"بالصبةلْتيمب،ءتاتنىالذوإيد

9/لأظمال!فىإولاةادجنا)تز،فىء،!لوبودع0"4ا!طا!ب،ةافى)بتناركوا

التألينجةحركةْفكا،ت"مولاياتداتا!فىار!لماوث-ج!ثحاءالع!اثالْصاالذبت

الخلفاءبلاط4بثبطهمNبوص،رالطعبكأاتالمناخسرو!اظدالمحاضراتوا!غاء

.)3(بغدأدفى

،ؤمدكأهـ؟بتأكبزثهدلتدار!برىإكأابعاسنriاانثJUالذوالعا-حمل

أتزأوفىظهرتونخدالنممىلحاطفىشتء،2الاْولىفالمدره-4ألا-لملأهىامالعا

لأوتأالتراءاتْمعلوفيهابإرسبرتدجَ!لما،طابع!وكمانإحبالىاالعصس

فجأط3"نال!اماءاوبمانر!ذبنا،1صبجفذاعثالحدبواشفتةاو!اءهـممرة

تهـ،!كافعهـاطعلتف،فحىولأهـ،ماااهـت!أهـلفْرو!دار؟دا-بصوإتدرا!-"عهدق

!ا!ب"نهضةإىاافادىالما!ءىوالمذ!بحذهبهدطنا،نماظراتوعتد4مذصإ

.)؟(فو!الافجديدة

وتحدتونمىثظهرتا!تىاركأيرثانلحىةمد!"كأاناْااردشه-كأأ!،

فئب،-!الث!إغاتاثج!الذبتالأغاربةصادص(أهاف!لىساعد

العلمص!والبحث!ت!لدتهـأفتؤاتتنرف"نالاالالأه-تاذةاوبلب!لابد!ط

المغرببلادلْىاداوكىالمذهلبااذتتنارفىها"،دورأاوإرهـ4هذها!دتوغد

قئشرهع!ىوال!كليلواعذناقهاسةلادقرطبة!لماءجذبانىأدىمها

!؟مابراأحوندإدحَذرراومرموددأ!تحإدكنورابما)

.2tlصلحابت()مربحالىاص!بكأالعصفىالاللاحص!

إمل!!ا:يفلتنرا

بولههمحمدت!جهه:او9!!لامثالتهـبء"!عال!تيخدة:تث!بركب()2

!.(ل!-72ص:ص1378أ!!ثيثةادَذبدارالتهاه!هـخ
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أ-تكسلثكزلةالمصآرأءوجهفئالمذهبهذ،وفنفوكدا.(1)افليع،مداتق

.)؟(4انجهابفىتيهماأث-انن!حنىنةوالحىبا-تَ،باحسحانجه

مدرسىت"ف!ااندولةأْنراءفىمدارصقامتنبنرهارإهاتيخنلْمطوعئى

جبلْبتمعماذحفلال!محابةبعهلىإب،،ار!لوكدوتير!،إءرافراادضام

.)3(هـا!هـن!الكاب!ل!!ام!خدفيمهاردسالىتإوقاهـاالأنص،رىاءرداكأبىر

حماءالمصهه!مميةالع!ا!ركةازدهارء!اساعدالذىالرابحوالمامل

فادىا،موىالعصر!الاسلا!ىالعالمتف"إتافقي!راتوالثالت!تءلى

محاالحمسيةمنمزبداونالتدخلها،نزادتبدبدةطب"،تراخهـ9اكاا

ءإكاددوائذواتآ!ا!اوالبحثوالدرا-لمةاشعلحىا،تجاهطىهـ!اعدحسها

.)3(الدرص!اتات

فئهامادورالعبشافال!باهيينالخلفاءأنهْهوالخا!سالعاملأما

وفنحواأماحهما!المجار،موأفلهىحواا!ش!راءفثجعواالغميه،قاشبف

.ابخاخرةو!اصاتوالأ"دبابختعرفنجهبتماطكينتإىخنحسورهم

نادرةعلميةكتبعلىىتحترالتىاوء!باتأقتعْههـاغدإخإفاءاأتكهدا

منالصلهاءحذبههـاكلهوبهذاالجحيعمتناولفىوو!م!وهاا!ءلومفمتتلنة

.)،(لا!ا!طإباااإسلاميةالدولةأفحاءبحإح

نتيخجةوهذابىالعرللتراثا!تدوينحركةف!والسادصالمعاماطاما

!!الحظةأىفىأيديهـممذناولثي!هـنوروحىعقىاءفثالىال!اماءرفقي

"ماعتتتبلعادت"،إ!-ياهـب"اإذب،راتواتتلفة419ألا!صلامبالؤرقاْن

ويصصاعدهانظ!-هاوجهةبؤيدحدونثىءالىتسصوانما!خساغهةاثائز

قيأث%!دد.رتخل!ا!تىاثرقااحصناعةبود5ِ"،"حمصارف4و*فىب،ا!ثكلوف

.إخبارواوالنهقهثوالحدبوالاْدباللغةتدوبتعما!ةفايوعلىهـادَت

.76-73ننهم!!ا"-جع!ى(1)

هبماابراحمدوالدحَتورد!ِمحيأحيدخمهتاك!أتور()2

.025صسابهت()م!!جعاسعصهـاتب،لىافىلصالامىأر6إ+را!أ

.532صإيابتاجعإد3(أأ

.32،صطاثصابتاهـبح19(،)

ينثهاشث
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الاسلامب"الدولةب!نالطيبةإحلأقاتانذيجةفخوالمى،بعالعاهـلأما

القىالكتبتنراء!حمتبا!لةعاجةصاتوبودعلكمالماع!مماوجيرانهما

المتىالترجهةحركةوهىلْوعها"نيدةوف!سجديدة!ركةوب!دالىأدت

هذ))كانسواءللهتهـجمإنبتثسجيعهمألْتث،رهالرعةعلىالخلفاء!اعد

حينناكيمهالخليفةعهدفىكبيراشماْناالحركةههابلغتوف"،دب،أوأثبإ،1

يدال!6"بترجيقا"تإتىا!!ترجمةدارا6،بو!دتا)تىالحدَ.مةدأرأنشأ

المتهـجمةالكتبهذهشيلتوقدلهال!المىبئالسريافالبوفانيةاتمبا-ت

فبر!هـاالذمةأهلالحركةهذهنزعمكماإفاكوأ،ضياتوالربوالفلسفةاطبأ

ب!!اجاءالتىإبادىءاذتيجةلاميةالاهالدولةظلفىواأل!تقاأنبعدفيهما

الكلببماهذهساعدتوقد.قبلهـنذءرفلمطبب"حعاهـلةمصكام!تهـمفىالاسلام

منتحكفهمعلميةابقوافىافةالمختآراءهميصبثاباْتالع!اماءالمنرجهة

و!تدهانوالباِبالحجةيهممعارفوبءفىوالووروفنظرهموجهةت-بب

.(1)الاُفريقيةالخملسفةوالى"تردتىفكرد،1اأهـت!،نو

يةالم!الدار-الممىا!!اتى!خك!عفار،رنة:غد*بمحش)1(

.301ا!ص-ا!آ6وات!ر"قىل!ذأليذط
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البعالىمىا!مهسفىوأ!دافهابةاتر1

:العبادىالعصرة!الاسه!مبةا:زبنجةاافا!إ

هذافىالأه-لامية4الذربدأهدافتأذرتلقد

"تورددةفصارت!كماالاجتطولاقنصادىواالمىب،لهص!!

العصنتيجة

وهـفهم!الأهداف

لاااتحوا

لهال!ابدبربهالمئز"ناهـإمالةرد!لهتاىاذرهىأنهاولالاًاددف

(1)"لعبدا-نالاالأ،مسوالبنخلةت"،"كت،بهفىلوبعزال!بةولبث

.)؟(المسلمالفهـددينبةخ!تيةتتببةطربت!تالاذ-كيتمولا

وملْزلةأجتط!ية!كانةأرل!لملا!هـدتحضقبانهماالتاذىا!،دفأما

المنزلةوتلكالمكانةهدْهتأنىولاالاجتي،ءىإن!،فلاب!ودهمجذمعثعلب،

وجل.عزدلؤولحتت)3(9-الم!رفةامح!ماوطابا4ألررتطردقاءنالا

ا!ذيناللَهبرفع"

الذينىبستوهل"ابصْ،

ذزبد4الحكمان"وسام

."-هـكوإا

أويقول"درجاتال!)مأتواوالذين!نكماَهـنوا

عليهالنَهر!ولوقالانيطء،لى*الذبنويعليون

مدارلهيداهـكحتىالمحلوكوتم-فعتصفااشتسيلْا

فزقد-جاتلاووإماء"عنه،،أدثهرفصىءبا!لىأبنويضفىل

"عهإمخحر-ائةهـ!ميرةادربتإنادينه،درب"د-!به،د"المؤحف-ن

،تدرب

ليحمصل!ذانهالطمأجلهـنإحاماعلىالحصول!والتاثثواكدف

.ه!ا:لذرياتا(1)

القدلى-التب،ريةالمطبعةربارهءسْد4ا!قنهب-ا!اعوةخلإليْ(2)

.07-!6ص-3591ص
71.صافى-جعفف!)3(

عيسى"طبعةوغلاسفتهاألى*!-لاميةالررب:4اتنىالاًبر4ءطبهـ،د(،)

.38صط2!ابى
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المتاعبذلكَفئودترهـلالعامبط،1ب-جوهاا"!توارذهذبةالعذو:كأأإت!ة

الهملاة4علدإرلولا!ث!دث(1)واكء4رغب"11!ذهل:!ةقوالمث!ات

."الجنةالىطربقابهلىاكءلحا"فبإبرطربقاطلىاك!ن"بتوا"والسلام

ابضا"وقاليضعلمأ3بر!صاءا!اما)ط،)باب!ت!،ذ!-عالاذكةاان"وقال

لىا!ركفعلاوبلءزال!"ا)كأإ.ةربأصأخدله،4ةدازدادلادومهـاكاأذكأاذا

."الدومذإكثمهصلىط!هـعفى

طاببهالمقهمودءملىدفmووورابع11وا)هدف

.غيرهعاىعالةد!ونولاوانسماف!4َرامؤ"3للانص،ت

ليحفظههـزق1

عنبعفهايذفصاطلا!تدأخلة!رة،تا،هدأفوهذه

.كل!،ترقي!،،ا!ىت!ىروكماإذربيةا

وانمابعض

أ!دهي،لْوعينى11ال!بالىا؟!هسفىالاهـملامية"ال"ْربوتذتور!م

ءأِبنجةغيرأجنالمااْوءرباكا!وااءلىوا،!اهـبن")3،فء،"4تربد"هيهاوأ

الطنها!يتعا!وفيهاالأولدبئ4المرحلر!!تديئ3اىااال!،8"ال!ربدبئوذنتهصم

لتخهاتاالثانيةارحلة!ادربهنا4"ؤلي،!ص4هـواطنادجعا"الذىالمبدفثماالن!ا-دم

وليكهِنومجتمعهنفسهأجل+نبؤد!هعيلفى!تتصص،بدبفعا،،نه4

منحْيرءم"اللهرلهىوليتول!دباَترب"ليءلب!اإتتامذعليديئدرهـ54

"هماءأ!!لىفر؟يخسةالعامحلاب"أبف،وب:ولْ"و!امهأنرأ-أن!هـ)م

."و"!ملهة

اب!ضخاصةتربيةعليه3،ذطلقفهـوا)ت!ابم"نا-الآ!اذ!عاأما

ائ!بالىالعصرافىظهـربدبدادْ"طاب،تلْفهوذإكفىيرفب،تاوت-ر،ين

تتفلبتربيةتكوناُما4عضا.بتعة5إىاتمى!ى"ذرببحونأنأ!او!و

.حدهعلىحن!ما&لوور-نتهر!!إرو!يغاإدء"افيخا

!ابعة-وفلا-فهتاا،لم!لا!يةالزربيةأثىالأليءطيه"!،د)1(

...،-38ص96!ابىالح!!!ىلاثانية
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لع!امةا4فيائتو-لاأو

ف5الصغارتطبم"رحلةأولهما"رحلتبنإىأال!،هـ"إذربيةاتنصسم

جيةأاصخااالهيئةالىالمذكْأليةالركأ،ف"منالطضاطبخرجونحيهاالصصادلهةسن

ذالههدفووذفسياعقاد،ود،صيبلهه(1)تهء،ور4لذربيذ4إلانيا4الصالر

للطفولة.السعادةتحقيهت

jالاسلاميؤالثقافة"نق!يلاالمسلهإناطفالدتعامالمرحلةهذه

مر\هوالممىلمبننظرفىن6فاوهر،ادكلرآناَياتبهض!فظفى!ثمثنة

تحلممنخيركم"والسلامالصلاةع!يهاللهر!ولمول4!بثالدراسة

ائصلملأةومصهـفةا!رسولأحمادبثبعضى!فظذ!كالىمف،فا"وعاحهاَنا!ةأ

وضربهمالسابعةسن"نإصلاةاعلىالأطفالو!ثعلبهاوالتدردبخسؤوالو

L."-نفى6،ءلإ Ilفىفإلالأطب!فظكي،.ةثسadzنخمعازألىبحض!نإسىا

.أ)؟(اذهانةمفىالى9!خلاقديئا!ضمابعهىرو!-بحإكمااذرهـىإتىارتيئال!

!،!*فىالم!اكبنأبناءبجزمع!-ثبماعياإر!ا"اهذهخامحادموالت

القرآر!مناَيةيحفظونأورالدر!ءليهمفياقىالكنابأوالمساجدأحد

منإقرماعلب"أبناءالمسامينأدناءو!-طوبد4وأ!تظ،،ر!،دءدبونذنم

تتا!دالجهاعيةفالقربية.الأخلاقفىاولنكالأطف،الهؤلاءفبقادالممىلمإن

لاْن،النفسىع!ىالاعتطدوت!ودهالقوية4!-بالثمتره!مة!نذالحافل!

2"هـتنيمارهـ!حا)حد،م4قربطب"وع5هـنةردبافهبتنصهرإب،،ء"افىالطفل

أنيفةوالمعلىالحهايةيجدفيهاوانهيع!اصوكيفبأخذكدفونعوده

.)3(والمساعدة

!بأ،حطبعة-6صيةالالحىاانتربيةمبادىءفهىح!نأ!ماء()1

.15!!791،ء،مالنثسومةوالترب!يفالط

عيأت-التربيةفلسفة:!--.احرحهن11عب!ه!اذىدكذاورلم)2

.173!ىلم96!ا

المركز:الالهلأمفئ4!بالذربولالاص"ن:!بلملأكتاحالةءبد)3(

ح..مجفحةالمنر-الد،ناسرلههثما-)!روربىإء،لمافىاروفابؤ/مدافلا!دهـلى

.11!ىا77!
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ألهسس.عدةعلىانتتولالحهميادر،مذهبارحل"الهـذهو!مهواولقد

نفودصدهءقالقبموال!!صائلدءر!ضاالتلضإ.""!،-،.رب1)ءنا/.4هـفه،،هاه"

فىالتقيدحنريهت!تأواوالظكل!نوا،رف"،دالوعظطربف!تا!الاْخفا

ا!نايةىاأيضاالمنهجويتشىل-راءوارفاضعفاءامساءدةفىال!ملياتبعض

الأحمادبثءاوبعصْاكراَسْاجةالآد،ت!فظفىذلكوبتمذلالددفيبئبا!تربية

)1(.إ!ميدةاانرسنةرالاْخلاقوالاقداما!ثمجاء4روحل!رساللّه)رسول

الصالحين.لياءوالأا!الصحابةأتباروخاصة1سبالأخباحَذلثوتكأويدهم

بائنحعركذركواْ!قهواهـالبذلحديئالتف!بالأحممالذفو!لىقا!ليخلقو

.)2(وا،قدامابختحجاعةالىدبعه-والذىهـنهالص!ا!وفاصة!ء!به!1

وذلكوفسبوطكأحبمعهـن:"الر.-،بانعهلياتاعتنواكها

لدىاللعبأههيةأدركواالى*لسلامْمفى"والموأربث،حلاتالمصلم!رف!

!ْ"إلأهتغناءييكنلاادنْىالطبيعديئ!ذْوقهن5!قاأ!ذبروهدلا)حا!ل

.نفرصفىحببواثم41النفسىوالفهوالطفلب.منهوفى"نهشذفادةوال

،.وروبجيلايخلقواحقىوالسباحةوالرهـ،يةالخل!وركوبالمثىاصفالالأ

.)3(المسلهبنمن

ا!دثلةمنملتمةوضوعة5خطةاوصالتدربلطرقع!مهناكيكنلم

طىالقائى!"ن4فابهخطةبأىا،لزاموأذحاا!تدرر!ى4بعملبل!تمب،م

مصد-اثلذالأمالالىفىفردية4ممىثو!ليا)تربإف،نذاتهـ،الآربوديئ4ْا!ءم!ب

العلمفىومربةالنَهار!ماءفىرفب"راتدرب!ا!ع!مأوالمسابدا)ىالصلحاء

وعلحه"ال!رآنذ!امن5تيركم"السلامءلب"الردوللخولو!صثقا

الضراتءوديةالضالفروقاعاةاسعاىالمسئيينا!تربدبئعلماءحثلقد

3الا!اذلثفىوب!دثناالتعامبصهـلبف)!قبامؤ!،لةالأطفالببن4العنناب

فهههبهيلهـ،إحلفلادورلمأنا،ربكماوأبباتان"بذولهاىالضكأا!،مدأبو

!ط

.2صالمربعففسه!(1)

.23صالص،بهتادهـبحنكلى)2(

-لاب!ت(رجع)5ا!ت-بيةفحلمىفة:ص،إحا)ر!"نصبدهازىدكتور)13

5175
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."العلم"نوتنزرها)ءفأىارتباخَها)ىهـدى)إصعبةضوعاتالموالأنا

علىدعنهديناكردمان6والقروأشعارهمأت!ارهمإءربا!غظلكد

وقتئذالتدوينء"لب"اب!رفثليالأنهـم!فظوه3،ته،دةأ!فىا)قودبئرة2الذا1

اشحفظفىاطريتهةاهذهفاسمخدموااتظ،هرةهذهالتربدبئع!ماءادرك(وكأد

.)1(والاسنظهارلا

الحفظعلىذشاعدالتىالبماعديئالب،رريئالقراءةطريقةوهناك

الىالسهلن5ودبداالهربىالفَ!رتدريسىطريقةنكحاالأطفالابين9

.)؟(تدةالقصدراسةالىيتدرجث!مزالربالطفلفيدرساصعبا

اهباوالتدريس!جنالمعلموناعىبأنبجبأنه"بناابتولههـء!

التدريسفىو*-اعاتهاإ،طنهالبهيوليهت!-اوانالأطنهالكىإغطريذاأ

.)3(مههـفوعلاءى

عنالأختلاغةتطموتخنلفال!،ليةإر!لةاى9ةاثندبئا4ا،رحاأما

والنضسى،فكماالجميوالعقلىباخا-فغج!تمالمس!ل!،نالإففانالأولىر!لة11

ويرعاهديىبيهأنيجبكاملةأهـ"وأعتنرهالمسلمبالض-دالالصللأمأصمل!ذاو

إلىودعاهوالقدراتاتخصائ!!*تلهخ!ثلتدوذما!ىطىبحانهاللهاًن-ء!ا

.)،(لاغراضهر!ياويستال!ونلزوىهـعنفسهدهدىء!تىا!تخرامه،

!الةمن!لىموعاليةوروح"بدعةن!وة!"ا!حالبهاببء"والانص،ن

نفسهفيه4يينجدبدفنىءدَلءنوالننضيبالبرثدادم4دطبهوانهرىلاَ!

.)5(الذربيةربفطعنالاذاكبأذداولا4ثخصبوبهـكد/

-الأولالفاطمىالثصرفى!صرفا،ثت!ليم:عطيهب!ئىتلحا)1(

.77ص-7491-ربىل!االغكرارد-;صرالتا

(سابت)حرجعالهجرىالرابعاننوناالزهـن:العالعبدحصن)؟(

.153!رر

اللّهلحصوقالرعاية؟المحاسبىأسدبنالر،رثى4الدّعبدأُبو)3(

!.8؟صا07!-0931الصورادة"حلب!ة-عط،أْحهدالخادرعبدحاتحتب

.83صاللا؟قطإرجعا;£(

الم!إممين-مجلةالرائد:الاسلامفىا!تعليم:عباصالدوبئتز(5)أ

،.97ص-ا62!احارلى-ثالخامصالعدد-الص،بع!السنةا
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ل!مسلحيى،تمطىالأتألذربويةالمادة2،!تالاسلاحيةالدءوةبثا؟4فئ

ألىنخثاع،عاىحثوفيهـمااهـهول1وأحادبثال!ر!مآنالةرد،ت7!ى

منبهوماالكونفىدبوربي،الم!رفةوالدرا!-"والبرثفى"بالحليالحاررف"

ومتطله،نهاااتهاوقدرأهـكانياتهاإبشرويئأالنفسفىالبرثوخهمائهىةوى

ولهذاوعبادتهوتمالىلهبحانهاقالخاممرفةالىذإكخلال"نيه-ا!ْ!تى

علملى"تخصصالآتر،مملي4فدفردو!لدر!مة5الاللامىالمجتهعأ!!بح

بناخالدومثلاوالح!ميماسةالمصعلومفىوعذ!،نب!رأبوفيثلاالعلوممن

،القرآنحفظةوهناكالأحاديثفىهويرةوابو4العسدَاربالماومفىدالواب

الاهلا!يةالفتوحاتعصركانا)راثمدريئالخافاءعصرانكي،را،حادث

علوميمدراسهلىإمونالمس!ابدإوب"لئالص،ط،تهـمد،رلد!دتأكبرواتخ!،ع

بالصبغةهاوصبغوا)كأيرالبهااقاففواريلاصةو2ائطبيعةووالفلسفة!،طب

الفا!سية!نالتم-جهة!رحَةو!ىءبيرة43!رذلكبعدب،ءزما،!ملامب"

الدراسة.علىامونالم!ىواةبلاد!ربيةا)ى"وا)هندادونادايئواا!رر،!ديئا"

.)1(العامىإبحثوا

أو"السنقحديدفىكبيرةص!وبةفبدولتصيما!ءلياالمرحلةهذهفى

الطالبد-بإن!صالالاتءلىتقومكاذتوقتئذا)دراررصةلأنالتعا؟م!دوات

ب!غبالتىالعلويةالمادة4دببءاص4باةىلانها+بماتصاته-،لىْوأستاذه

ويفذخعتنماء"قىالدرأهـ4!!فاتا)كماب،ةكما4أْرما2لادراسة،ر!،اختفى

.ا)2(ذلكعنصسأقن11دونالأنتطاعثربد!ينها

الاسحلامية:المدرلةفىالعلهيها،رقاب

ضاْ!واضحةص!رة!لنع!ىالمتحا!جنءاىإظلمذتالقا!،وهى

ذلئهبعدثمغلامنقبخينهاهـخفةهـرحلةاددراهةفىوصلبقدالطاران

.)3(طالباثما!!لمفىهـنفقهئمحهفظ

الترجمبةْ؟تابالا-لامفىار!ياةمدىمالذط:عبودامغأكما)1(ءبد

.95-58-7ء!!ال!رجمماالض!دارالمعاصرة

ألأْ!لَلا-العصهـالفاطهىمصهـفىفىالتحليم:عطمهعاىخطانجا)2(

.1(1فى

سابه!(ء*9)*-جعاوكجرىإثادعاالصا-.تفىبئبالت:العاقعبد31(حسن

.كل912-2-ائلأصبى
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نظاماذلكَبعدواأصبحتبةدرا!!اخاتصنجثع!ثالد-ألةمونضاإ

يحددلمالدرألىيةالحلقةفىا)طلملأبt1.1-أن،ءإمب"!ةالىْه-ااد،-ولىء،!ا

أو!يمعْلاتاذالألىأن!ْ"،ادادةفىثدببب،م4البإطلأب1ب*!ذب!حيف!حرف

.)1(اسيةالدحتنختهب!غرإبحلاأع!اءأىيت!رخس

اثفايةهـ!ىحذو!المصإمينء!كماتأ!اك!دألىتاب،طسف!إكأنكها

!علموهه!ا!زدب-لب،،ذنمامديئادأ)ر!بأقلوهـوالمعامهـنم،الطءب"

ووصإفضيهاول!بإلمدرص)قبذمامامحا1أواالأستاذص!اثخوأخحصوصى

أخل!را!تعلىوأطلئالأصلفارهـكمارغب9ئ!تاذوا،لمالصا"،ءألتابمن

اب"يرحلخيئثالعالمأء2اكَل!غثبىويظلبئالرحالةكبذنمالتعلي!فىكفاءة

..)2(بديه!)ىأئعاملتلقىأ)ح!اد*ب

حادةالط!يإبءإىثيةر!وامومضذية"ت!ددةءالمدر!يةإتاطجا

قمىمولقددزالتها!اثبرءْبدببها11!ىادااودت!،رأن"وعلإ-صرجشة

ويشملْا،دبىالمنهجأووهما!!خمميىْاوكاالصر!احة95صفار:،هجءا!صااأ

لمفا!الثاْ،:اأمافلهالكلااإلهلكزانره-اتمهلفاعل هجهرسىطجطروموو.و-و-م

وعلمالأجوالحاوالزثسيعاطبكايصحةالطبالعلزمويثفوردبثالى3-الطكى

كالحسابالرياضيةوالعلومكلياءوال!ثانوالحبوالنب،توا،فاجمالمعادن

.)3(!!المنصاتالناكوندلمةالهوب"ا!11

الديمْيةارعلوموالعلياالأثلبةادهـحلتيئفىا!درالىإفكجافررولقد

اليشريةالنفسىفىازرذأتوأنهـ،الهلمدفا!ركةانثسفىفض-لذاتلأنو،

العاداتوأ!تسابكاملةهـءرفةو!لءزقالت،1!هرغةمنهااكلدفاو

بالناحيةالعلزمهذهبجوارهـاأهتموغد.الحيبةالأخالأتواالحسنة

لمذوعههـنوجديدةرربمنهـجالمر!ل.فينمنهـجفاتولهـذاوا)رو!!ةلملعتلية

أصط

.013ص-الهـابهتإر-حارذف-)أبم

.681-671صثأالساب)المرجعالحاق!ب!!ل!ت؟()

لى،بهت()مرجعالنربيةفاسفة:ص،إحالا--منعبدهـف!د!تَهـ-)3(

.17د-،17
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.()1ال!إومتتهدم!علىذسكساعدودد!بلْحنالبث!دبئكعرف

الاسلاهيةْاتمدريد!ةحلرق

لعينالممىالتربيةعلياءبهاأهتمفقدارحهآا51صفىالق!ريمسحلرتأما

توجدالأسقاذبتتارهاالتىالحاريقةأنكي،طلابهـما)كماالم!رفةيللتوحى

الدراسةالهوتحببهوأهـ-تاذهاتطائبب!نالانساف!ةالصللأقات!تعما!

.)2(ا)طرفبنب:نهـتبادلاورطراما)كمادهـدى3

اصْباستوالأستاذبتمههـمالتثا!حاضراتحلريهتصثواا!مها

لها،ضمعااْومؤيدااُومغتراالمخقلفةالأراءهـوف-حامتهالتهأووخىوعه،5

طلابهعاىاْ!-ئلةالأممتادْدلضىتداتتلة"االأراء!ذها!!ا!-تعرأذناءوفى

طلاهـنجهمقابمةهـدىمنهمارف!مأوالقاه5،أهـته-عإواةدطلابهأن.ليعرف

)3(.الموضوعهذافىأكثرإدراسةواالبحثاحاماذص،ذهميفتحأو-تاضرانه

ننوصالىمحببهكانتوقدالمناظرةطربقةوصىإثانيةاالطرربتةأما

والاعتزازاالمعارضينع!ىاا!ردفىالارتجالعي!ىقدرةن5لمجهـ،لمااع!اءار

هذهبأستخدامطلابهمألعلي،ءب!!ىثصبحوةدناعالا!و!إرة.بائنف!

وأستاذهالطالبببناْووزهـيلهالط،لبببنالمناظرةهذهتقامووندالطريقة

.العلياء*تعالمبتبينأو

الىتؤدىبانهاعيوبمنفب!الماالطريقةهذهالهلماءذةدوغد

العلحيةالمادة4هـوضعبهـنترْرجهوتدالمذ،ظرديئدهيئ4يئوالفالضغيزف

ولنازمنتخرجهمأوبهضعاىالمتناظوينن5!لفيتط،ولبئالذاتالى

.)،(حولههـنإناسااحتراميفتمدوبإلكال!رورإىاال!ا-ء،ء

أسظذهالىالطا!بيبعثبأناراسلةاطريقةفهىالفالثةالطرينفةا!ا

.176صالمرجعنشى)1(

(r)0691بيروت-العبادوأخبارإبلاداأثار:!فيافاللهعبد

.231.صسا

(r)مرجع)ونلاسفتهاألاس!للأهـيةاتاربية:الأبراثىعطيةمحمد

.902ص(طص،رق

..318ص.،بق()"رجعالاسلا!يةالقربيةا،براثيعظيةمحمد)(/
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تشيزيحللبأو!ليىاموفثعءنبسألهأوأ"رءلاجفيه،اصاب4رلى،لة

منهاببهـتفمعيمانةكذبءنيخ!رهأوب،لرأىمتاذالأ!فيردغامض"وضوع

)12(.ءيذ"ظ!هـوففىالاشائهةا)طرإتة!ذهذءنو)مدرا!تهأوبرثهقى

؟درسكاناتىاوهـى4ا!ملبواانظريةادديئتجيح4طريةوهناكْ

.)1(بافي!.ارلىتاناتدت!-5ارذىأطبادارس!ء5فىد،،

الاسلاهيةهيةاديالأجازات

الألهتاذكانوانماالاَنألم!روفبالمحنىبئعلىنف،،دأتهذاكنكنولم

ء"مةعليهـ،أطاق!ناومن!تمابتدرربم!!أوالردوبروايةطلابهإبمضيجيز

لهادرص4ويفذىبأنالىتاذهن5كذ،دىادندءدنؤ!لهاذكمااوهـى،زةالأب

لدىمصروفوانهعبالموضوء،*رتهـءرفة41ا،لهىتاذديمونأنمذ،1ف!و!ط

لازةالأبالمىءْسحالطمالبأنخي،الصرفوعهـ!افىءلب،مبءتم!الاذبن)!اء

.ا)2(اذدابأادإبئالمبا)طلابن5دءونأنببب

ححْتخفةعات*وفوعالبتارتىا!!امديئلفاتث41ن5ا!ثير!اماءإا-وردذرك

طلبتاذاوالمساعدةالعا!نيدمدعاىالحر!لىتمامحريصإنكانواانهـمكط

شحْصب،تهظهورالىأدتةدألاا-ملامدبئالتربديئانءما.للحكاممنهم

فىْأدرأدض،ذركتوكلد"لب"واله4ا)!احإا)!ااةهـجلالفىدور)هاءليية

البشرية.إنفسا

"خاصةزبيةالةيا4ل!ا

تدريسهاوطرق4الداتا؟"فإهجهاا)س!،"4ية4أدذاهـرا!أ!او!-!ت!ةد

فهفينحصرالعبالىا)عهصفىالالصلامديئإذربهةافىالآترالرزءأهـ،

الآخرىالنواحىالىإنظرادونخاص"تربيةالعةلترببةهم!اهامينضْصرين

كبيرةدرجةى11إسىوواوحال؟!ر"يئهـوى4ائا1اءسْهصواالانمى،نفى

إصثفيةْ.اوإ!-فااواناتعزد"ربإاقيفىاتص11ءنرهـذانناط!ب!

بهاتا!مالذكاالذر!ر،"!ركةنؤيب"إ!قاكاابال!،أبالأهـتو،مب،ءلةد

من7؟رقمادكتاب:الرصلاممدينة-بضداد:1،اراوىطه)1(

.19ص-5(91ف:3-ا!ر-بمصر-المصارفدارا!رأسلسلة

.11،!!(لى،بقع)هـرب4للأهـبالالىاك"ربإ"-،الال!ءبرهـنور(21
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تأخوامدرسةظهرتولقدوغيرهنانىاليوالفكرالملومالىفنقلوأالمسلمون

.1)1(المسنمإنبيلادا)ىالعاومهـذهنةلنتيب"الصفلا1

هذءآمنتوقدالهجرىإرابعاأكلرن1منتصففىالمدرسةظهرتلقد

ا!تربيةطريقءنا،للمجتهعوبارتا)ىالمسلمللفردأصلاحلابانالمدرله!ة

وهى:حلبقاتثلاثالىالمتعلمينتسمواوقدا)؟(المقلية

الخامسةبينماتتراوح!الححارهمنمبابا!طبقة!هىالاولىاطبقةا

لألتاذمم،ملازمونوهماهـ!ماءأالأبرا؟ءلإهـموأطلقواالمذلاثيناىاعثص

.)3(بقاومهملمنيتصدونالنف!!صفاءوفى

الثلاثينبينناتدراوحواءمار!مالرجالطبقة!!ماالثانبةالحابقةاام

احكهةاتعلموالإلْهم!لأءالفضالأخيارطبقةعليهـموأطلقوالأرب!ن

الأتنصياءوحقيمقةبطبيعة-رفت!مف،زدادتحَاهـلااستبءدابماواستوءبوها

تعاملهموطرقي"ءلب"ذربوااذىاالذفصىبا!صفاءوأمتازواالحيماةوأهـور

.1)،(الذا!!وبينبينهمرحطءالنا!ىمع

وصلو!لما*ربعين!نفىوءمالفضلاءطبقةفم4الفمالدالطبقةأما

ية.العلىالناحيةمناليه

طردفالىلدهودهمالذىوا)ءقلبانالصفاات-وانآمنلقد

.الأثياءحقيقةمعرفةوخاصةالحقيقيةالمعرفة

لارقمالحَناب-الصفااخوان:الغفورعددالصبورعبد)1(

المعارفدار-الصربىالةكرطبعة-(ربىالهالفكرابعنو)سلسلة!ن

.!2:ا07!اجمحصر

-والحضارةوالتربيةامحرباضاجواد!حهدالمدكتور)2!

الكويت-المنيلحكتبة-أولىطبعة-المفارنىالتربرإفكرافئدتأ--4

.091ص!ط-9791

.191ص-السابقالمرجع)3(
دراسة-والحضارةا)تربديئوالطرب:ر!صابوادررمدتور2الد)،(

ا-979الكويتالمنهل!بة-أولىطبعة-المقارناتربوىاالفكرفئ

.091ص!

والمسيحية(الاسر-123)

http://al-maktabeh.com



-178-

يجبنظرهمفآفالتعلمذاتها!ةالت!عاكاالفكزهذاأنمكسىوقد

الخهسالحواصهىللتعليمهـواصلاتهفاكوأنعلهيالاعقلافيايكونأن

وإيممتمكنسبةلدب،مالمعرفةوان)1(الرروانءنالان!طنبهـ،يمظزاشىا

خطرية.

العمليةوألححاصالزاويةحجرهوالمعامبانالصفااخوانأدركلتد

العلوممنجعاواولقد.المجتيحفىعليامكاسْةالىرفعوهلذ!كادتعليمية

وزادواالاسلامىتفكيرهمومعالاسلاممعملائمةدرولهوهاالذكماالإتردقية

هذهيخدمعندهمالدرالىالمنهجوكان،وعقلهالانسانبروحاهتيامهم

دخلقداالتفثَيرمنفريد/ذوعوهذاالمجقيحفىالرياذدورودتدمفالنا!ب

الىاالعاومكلسوواوقد)؟(ل!،لن5ا!دهـمدببةو)مالاث-لملاهب"ا)زردية

والأخباكأوإلرواياتإتأويلوا"تزيلعاملوتشي:هـءيةالثاح!سما

.والموعظةَالذكروعلموالفقه

الآحْرةطلبالىالدارسالىيصلانالهلوم!هذهبدراسةالمقصود

المنطقوتشيلالفاسفيةالعلوموهناك-.الأبديةالسعادةلهليرضهت

والروحالعقلتربيةالعلومهذهبدراسةوالمقصودالألهياتوعلموالطبيمة

والقراءةالحَتابةعلموتثملاخرىوع!وم4ورو!ب4نربب?ورلبمعا

والثراءوالبيعوالمحزوالئنمهروالحممابوالمعنام!توا!فحزواللغة

.الحياةوأصلاحالررْقطلبالعلومبهذهالمقهموثوالأتباروالسير

.)3(يةالدني!؟

الا!سةاطلبالممىاما)فردتهإئةالهمهْ،اناتوهـدر!4تهـدف

لحفظللعملوتأهيلهوالروحيةا)محمقليةالشاحية!نالرردأ!والواصلملأح

الهادئعبد!حهدذرجحة:الاسلامفىا!فلصفةتاردخبوردى(1)

.016ص-38!اوالنشروادنرجحةالتأليفلجنةمصجةربدهأبو

89101-6911صرضاحدادمححدادكتورالسابهتالمرجع)2(

و!ما:هامةإقسام

.991رضابوادمرمد:ادهـجعنضى:)3(
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.)1(ران!مانيتهكرامته

بيئهطلاقفاقلوجدناالاَانحريقيةب!الهاومادإ.ومهذهةورذتوأذا

نافضاوايلالعلومهـاهـ!تغبفىي!كروااما!-ة،اا!!هـأنانبل

العربيةبالصبغةالعاومهذهصبعْواأنب!دماءالألىبنف!ىينمتاوها

!إكاالطلابوديخبلالعصرلتتلائمالاسا،"دبامْجاراوب"4ن5!ريبهااالاسلامية

الهلامية.كعاومت"،درا!

غيةا)حص!الذربية:ثمانيا

بعدإروحبهااْلأهتجامو!و!لأت،صة4الذرببؤ!الثا؟ىا!ب،نب؟اما

فاقاهـواالحياةأموزعلىالعةكوسيطرالحياةءلىالمادد،تغابتان

الصوفبة.بالذربيةوالمادياتالصلبجنازناتر

الصوفيةهممنفعرمْاانيجبالصوفيةالتربية،ن!جنتعرضانقبا!

منتهىفىذلكفىوالامر؟الاللاما)ىدخلتوءحف3إمةاهذه*منىوما

ذاتها.الصوفيةمؤلفاتاهـت!رضناأننا)والسهولة

و"تخليصالنفمىاثتةتمنصفاءفداتلصوفأنكامةجنر!ا،زبعض!يعذقد

الرسولهعهدالىالاخرا!بعضوديىجعهما)؟(4المادبائبا)ئفو!نولريرتها

((الصفة"اهلباسمتعرفجحاعةاممهـنمتنتقة،بانهولىلم4علباللّهصلى

تبرعاتعلىويعيشونيومهم!وتألابم!كونولاللعبادةأنةطعزاالذين

)31(01التصفاهلاوصافتتماتثمبهاوصافهم-وانجنالمحسمااخوانهم

كلمةمنأخذلقدربحاإ؟سماأنالقداهـىالمؤرخينبعصلىوبرجع

.أ،ا"(إكمبةا)قالعتبالبإتدخد"4يم!لكانربقو!و(صوفه)

منمترجميحث:بغدادالىا،سكندريةهـن:بادبىهوف)1(هـ،كمى

بدوىالرحمنعبدترجمةالاللامية(الرضمارةفىاليونانى)ا!نراثكت.اب

ص.1701ا!659العربيةا!نهضة-دأرا!ثالتةالحابعة

ماجستيررساصلة:تعالىاللهالىالدء!ةفىواثرهم)؟(الصوفية

-علوىأحمدأحمدالدكتززاثرافحىودهيو!فمحيدمنمقدمة

.11-01-!-سالأزهرجامعةالددنأصولكثية

.12!!الصوقية:دهحىويوسف!حهد:السابهتالمرجعنفس)3(

..13!سالسابقالمرجع)((ننمى
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العمؤمفذتديمةتاريخيةجفورَلهالتصوفأنهذاكلويمفى

منالمتصوفينكبارلفلايصوراَترىناحيةومننما!يةن0م!4فىالجاهلى

اعمالْ.المتصوفعلىتجرىانالتصوفان"ف!ولبتص!يفالمتصوفةهم

.)101وقتكلفىوحرلءزالرقحعيدَونوانا!فاالايدلحها.لا

بيقوله.مخالفايفاتاالمصرىالذوتذووهوالمتهصف!نا!دودلمجطريا

ذلككانI.1الاينطقلافهوحالهعينءللأمهكاننطفاذاالصوفىان"

ناطقةْوكانتحالةعنا،عاملتهحمالةعبرتالكلابمءناهـمكواذاالتنىء

.)2(((خالةءنالدندويةعلاثقهي!تطح

الافسان.فىالضميرصحوةهو،فالقصى11الجز1لهمببانابمضاوبرى

ظلم.وموعنهمدنعهيمكن!لاالناصيصيبالذىالظلمعلىوثورته

طردقةباىالنَهعنالحَممففىقويةرغبةالثورةبهذهوتقرنلنفسهالانسان

.)3(متناغلهمنالقلبتصفيةيةورها

المتصوفة.الفردتربيةسيالحةالىتسص،كهامجهل!فىالتحربفاتهذه

السلوله*بمنهجوالزامهوشعالىسبحانهلثها،خلاصدرجاتاقحىانى

الىوالوسيلة.رسولهوسنةالكرويمن1القروهوالله3تابخايوجدالذى

ومصأحبةالأشرارمجانبةهوالتصوف"المتصوفةأحدقولاتبماعذلثا

منه.بتوفيهتاللهذاتفىنف!هجاهد.نهوالمتصوفافردوا.الاخبار

.)،(تابه!صفثحتكا

لصبحانه.اللهمحبة!ىأق!مامقلاثةدث،لاله-وفىدرا!!ا11المفوج

النهضةمطبمة:اباياءالأهتذكرة:عطاراكينفريد)1(

V.6ص،5!ا
الملاأبوترجمة:وتاريخهالاسلامى!اذتصوففى:ني!ْبسوت)؟(

!؟.صكل1388عاممحرطبمة-عفبفى

-والتصوفالالحلام-اترازقعبدومصطفىنماسيتد*-لويس)3(

.18ص9791الثعبدارطبعة

داز-الاسلاب!!إلووحيةالحياة:حامىمصطفىمحيد.د)((

.24صن(بدون)لنهضة3

http://al-maktabeh.com



-181-

للحقمعرفتهحتىالأرص!علىالانسانولادة!نذالمحبةهذهوتهثا!ْ!وتعالى

لنهالمحبةهذهتاْتىولا.مفسهفىالمحبةهذهواثماروتحالى،لحىبحانه

ينوببانالمتصوفتعليمهيبدأجديدعلموهوبةالنوالانسانءرفاذاار*1

بدايةهـنلملفردملازمةالتوبةهذهوأن1يوبمنيداهأةلَرفتعهاالله.الى

المذلْبالفردهـ،ندْاكاتاصومْآعاماءرف!رو(1)4"،ذى11إ!صوف؟4ا!4دفي

وغضبهعقابهيتلقىولاورححتهولطفهغنرانهاللهمنيتلقىتوبتهبمد

نجمْوبهعنيقلعأني!كنهحتىالمفهج!أفىللص،لكترغيبوهذاعليه

الذنب!علىوالحسابالعقابذلكبعديظ"درنئمبلسانهلاجرغبته

المتصوفالفردقلبفئالذنوب!تبالاقلاعوا)رغبةالرهبةالىبذشكليصلوا

*توالوصولالتزكيةعلمذإكبعدياْتىنم.قتهموطرببمنهجهموذلك1

نشهالفرديحاربثمالذفوبن5ذفسهطهـرانبصداللهحربةا1Lخلاله

ئنركلعنالاقلاعفىقتهذدإبةالمحاوهذه4الاوبينبفهفا!أطلانها

دشتغفرانفالنفرىوعماىذظرى11ءلم!ذاوان)؟(التيربفعلوأن

لله"حبماأثنصدحنوا7والذين1)وج!!عزاللهبتولبثاللهيحبوان.دْنوبه

أيضماوقالْ..لماللهيحببكمفاتبعولْىاللهقحبونحَتتمأنقل،وبا!عزوقال1

ارلىامين4تبحدبحديأتىاله1و!ب((بلمبونه5بحبهـميةقم"لهيأتىفمىوف"

.)3(واهـنةاللهكتابالىالربوعتاضصالبهذهوالذبصيةللحؤمنين

ومتابعتهاالدرسحلقاتبحضرأنفهز"العلم31ibفئانعملىأما

)13ذاتهفى"غايةوهوالمصالحبمالعمليقومواناليه3تتوالقىبالمهام3اويقو

وه!ثلاثبهراحلوتبدأالتصوفمنهجمنوجزء

المسلمالفردتعلمبعداللهبمحبةللعبدات-غبباالأولىافى-حلةْ

ترغيب!منهاوالهدفمصحنةباعدادالأسماءهذه!ترديدالحقالماءالمتحوف1

الرحمةتخصالتىاللهأسهاءالفردعلىيفرضوقدللهحبهفىالمسلم؟الفرد

-!؟؟!صألسابقالمرجع)1(نفسى

بغداهـ-والتثنبعالتصوإفَبينالصلمة:الثينىمصطفىكامل(2,

.008صا!جاY'AK'الزهراء.مطبعة

-بير!تطيعة-وتطورها،سلامىالتصوفءاللأنى)3(قمر

.28-ط0691
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أسطءالفزدعلىيفرضوقدغببا!اا"*تكنوع"ارحيماالرحهن))صمثل

يرهبواحتىالجبار-المنتقم-التاهر"مثلوالانت!قامالقهرصخصانتىال!

الخالقهعظمةمنقلبه

كاكسواءالمحبةالىبهدضلونوالآرهيبالترغيبهذاخلالمن

.)1!اللهفى!باا)يهرو!لذدبعيلاوباتل!سانذلك

يعلمه-لىبحانهالمهالمتصوفاالفرديحبأنبعدالنانيةوالموحلة

مذلمالصوفئالفردتحليم2فىهامدوروللأستاذن7القرتفسير!ا!مالعلماء

وق!ذلكيستغاقوتمدعليهبهايطمئندرجةالىبهبصلحتىالتفسير

يثوحأنمنهفيطلبلأختيمارهفرصةيعيطيهثمنيهألحمتاذهيراقبهطويلا

إ؟لمعلامنهاتلهمىهـن51!ماوزهـلملأئهاهـ!موا!متوءبهفهـمهما

!بيئ.4njiوذرببفىرةالعلمربقةد،،طهذهكأوتصصه

!حبتهمبجوأر511-نةوبالكتابالصوفيةعندوا؟طلابا،!تاذويلتزم

والسلابم.الصلاةعليهرلهولهوذكروذمالىسبحمانهلله

ملتزننئءكالْوافانلطلابهالأستاذصرأقبة!هىآخرىحوحلةتأتىثم

الناحهةمنقصورافيهبموجبأنهاذاأماأاليهقربهمبالملمعليهمفرضهييا

الممودالمرحلة!دْهوتعدالجزاءعليهميهقعفانهالعلهيةأوالسلوكية

.)3االصوفيةالفمثرى

عليماحانية!هِدرجةالىبسلوكهالمفرديهكالثالثةالمرحلةوفى

التزمقدوعبادأتواخلا!!اتيات2سلومنالمتصاما!فردانتهاءبعدوذ!ك

التعلحيهفىحياتهبديدةءخطيرةمر*ظ"يدخلْبهاومنهناالخيامفىروفقبها

--سفَالتصواعلامالأولياءجم!رة"المنوفىا!فيضألومحمد(1)

.82ص-1387مصر!عة

.83صاسابهتاالمرجع)2(

.8!أصالى،بتاالمرجع)12
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هذابعد.)1(ا)صوفيةفىا)لاَ!،نيةا)دربديئهـىو!ذهمتاذه51بممى،ءدة

يتهعؤالصرحلةهذهومنهج.لغر.ومربيامملهاليكونأعدتدالفرديكون

عدد"الاستاذيحددكما.نفسهتىفو!تىالعلنيةالطهارةعىلو!فى

بعذالصومواب،م4الصدتفدجةادصى،وب!ددب،لهرو!ىالقيامبصدالرخَعات

يؤدواأنللحجألحمتطاعةلهمممنطلابهبعضعلىويفرضرمضانشهر

نسيمهماوهذااللهسبيلفئالجهادقيادةيتولىا،ستاذأناكماالفريضة

الطهارةعلم؟مفىانظرىاالب،نبامما)((الط،ارةلصاومالعامىبالجانب

مقببع!!مصحوبةلديهممحرلىفةتكونالتىوالا،رادالأذكازفيثول

عذالفرزيكونوبهذاوالتكبيرات-والأبتهالاتوا،ستغفاراتالأدعية

.-ونظرياعملياالطهارةعلومدرس

المذىَالدراسىمنهجهفئا،لححتاذويحددهاالتوحيدعلوموهناث

.)3(بهUطعلىيفرضه

رفيعةدرجةوهىالخلوةتأتىالسابقينالعماجنهذديئوبب،ذب

تصمختلفةقواعدعدةلهاوصْعتوقدالتربيةفىهاموجزءالصدفيةلدى

ظرومْهوفىصْرورىبقدزالااقبالتالأحكتاث!تا،نقطاع-ا

يلتز3وانوا،ذكارا،ورادبذكرامهالت؟معىبالنا!الاتصال-هـنهبتطلب

مريدايصبحباتتؤهلهاشىالننيجةعلىيحص!!حتىالأستاذبتئرجيه

.)((وحعلما

الناصعنالمستمرإدائماالانمقطاعتتمهىعحليةانوقبل-2

يقرشهاالتىالعلومطلابهمعالأستاذفيهايدرس!الأسبوعفىمرإدةبايا"

..واستحداداتهمراتهم5حر-ب

بي!ءتطبعة-مالا!ر1افالتصوت:مب"اركذكىدكنور)1(

.33ص)يدون(

.(3--33صالسابتالمرجعا)2(

"68ص(سابق"تجع)اللهالىالد!ثةىهمواث!الصوفيةا)3(1

.36صسابتهـرجع)،(
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الخر؟ةفَيحبذمعاالسابقينهبينافىالثالثالمذهبيجهع-3

لْى3والصبىمالليلطوالْالصلاةتاْديةبجانبالعاومدرالةمعالمستمرة

السمابقة.الثلاثةالمذاهبأصعب-وهذهالفالارلأ

النا-!بينبدايتهاعنالأهمتاذيعلنالاالناجحةالخلوةنرو!طوهـن

ا!خلوةلْىلمتدرسالتىالعلومطوأيهوطلابهالأستاذبينسراموعدهاوأن

(1)ققبتالمصفىربجن5ا3ؤلْوإباتدؤهلهـمإفيتا}لابهUؤيماؤستاذاغيربمحرفهالأ

الضرضلأنكنذالاكليذاالقابب

:صثلاثةفئاتالىتلاميذهمالصوفيةالتربيةعلماءيق!م

المريد:-ا

الملما،ستماذعلىويعرضالصوفيةفئالأولىالمرحلةطالبوهو

علاجهالأستاذفيقرريرتكبهاالزثذنوبهوعلىنفسإتةوعلىعليهليعترت

الذىالقدزلهويحطىالصوفيةبالمدرسةويلتحئمعافىسليمايكون-حتى

01!2(أالمدرسه"فىتببرلهب!دإريداوي!تزموالمعرفةا)-لم"نالتمابهب!كن

وهى:.بثروطها

..الحلمإهلمجالسفىبالوقاربتحلىأن-ا

01ومعلميهاالصوفيةعالاءويعظميخدمان-2

وأثوجارهلضيفهمكرمالرحههواصلابوالديهبارايكونان-3

الشر.عنويبتعدالخيريفعل

2-النقب:

المزيديرقىالصوفيةإلمدرسةقالأ!ليةالمرحلةهذهحنالأنتهاءبعد

وهدْهأوال!اللثالنقيبدرجةوهىالصلهيةالناحيةفىعليادرجةالى

نظريةعلومعلي!وتعرف!بالمدرسةالدراسةفىالأسترارمعناهاا!ترتية

0701-96صالسابقالمرجعنفسْ)1(

(T)ا.ل!!ص(سابق)مربماللَهالىالدعوةفىوأنرهبمالصونية
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قدراتةحسبالعمليةالفرأئضىوبمضىوالتزكيةالطهارةكعلوموءماية

لاث!روطوله)1(اياهار!روالظكاطهـية11وهـر!:تهوديوا"وأ!-ذ!دادأته

هىلتنر1!طوهذهعقهاواهـ!بعداادرلص"ن5ف!--لاثالاعنه،يحإد

:..وصغيراكنيىاوزنلاءه!مصإ!يهالصوفيةعإ"إءأحترام-اا

بالتمتصيرنفسهيتهموأنماغيرهمنعلمااكثرنفسهيعتبرلا-؟

بالأعه،لآيقهوموأنبنفسهالغرور51بأتلابكعذىوالطاعةوالبرالعلم.قى

8)؟(بهاي!افالقى

الواصل:أوالنجي!-3

ديفونهاالتىدرجةالىوصلقدانهالهـتاثهرر5اذاانمتدباوديىقى

درجةوهىإعلىدرجةالىوالسلوكيةالنظريةالعلميةالناحيةمنمفيه

خاصادراسيامتهجاالمتصوفةالتربيةعلحاء،ضعولتدالواصلأو"اتنجيب

الهريدوصْعةدعماالاختلافت!،مذختلف4والسلوكبيةاءا.3اا)نا!يةصن

كاحلاالتزامابهمام!يلتل!نوكياتعدةالنجبب:علىتعرضوأنوالنقيب

هى:السلوكياتوهذه)3(استاذهجانمبمن!إبها!ويحاسب

علىالتجسسعنتماماو؟!لعغد!،لمى!المبباسرأريحإطان-ا

.خ!،خربت

مجلس.كأفئخاصاعملالنفسهيحددأن-2

-:الروحيهْالعلميمةمرأتبهمحسبا!خريقيعاولأن-3

ومعالناصعا!ةمعوالخصاموالمناقشةالجدليتجنبأنا-.؟

الصوفيههالمدرلةفى!اي!خرين

ةو!9علىيحافظوأنالمختلفةالمذاهبلأصرإبيتعرضالا-5

.)،(فيهاوالبدالوالخصامافتناثيرولا11ءإ،ديئ،المجالص!

ظبعة:بغددامدرسةفئفالتصهِ:نرفجلولمحمددكتور)1(

.18ص7591صصر

.52-51-005صالسابقالمرجع)2(نفس

.07-9!ص!(سابق)مرجعنرفجلال.حمددحنؤر)3(

.71صالسابة!المرجع)،(نفس
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؟لصوهلأ:التربيةفىالمعلميناالقاب

(الاستة:1)

ويربيهمطلابهيرعىالذى،هووعمودهاالصونيةالمدرسةإمامهو

ويحددلهب!الدوامىالمنهجروضحأنهكهاالمدرسةفىالموفيةالتربية

هى:شيروظعدةنههوتتونر)1(ومواعيدهماالدرلىحلمتات

االفرائضنيوتمأثهةدراسىكمن!هجوالم!ثةبالكنا-يلقزم!أن-ا

،.المسلهينوخاصةعامةبهايلتزمألتى

العلاجوكبفبة!مراض!منفيهاوماظلابهنفسياتيعرفأن-2

،.الدراسىمنهجهعل!ظلابهوربىأنيمكنهحتىا،حراضلهذه

الخالقللهالمحبةباْسسىوافمالهاقوا!"فىالا.تاذيلتزم-3

بالتقصزنفسهيتهموأنرهبةمنهويخافعليهيتوكلوأن!تعالىلحبحانه

!.أكببرعلهيةدرجةالىيتصلحتىدائها

!كاثنولاعصرهفئتعرفآلبملعلومومحدثامجددايكؤنأن-4

!!الصمو!علماءحنْلفيرهمقلدا

:ااروحىا)اةطب-(2)

احهتانظررومحلثفيةالص!إدر-"افىالعا!يةالدرجاتأعلىوصْ

الا1،ستادْالب"،يصل،روببئ11ْالناحا!ةفىعليابدرجةوب"شارْتعالى

.)2!كبيربجهد

العصؤفىاسخاصةواالعاحةالتوبية*تءللأضناأستص1قدنت!بهذا

اللايهة.ترييةهاكبانينفوناو*يناو!ئكءلىلتردالعباسى

.؟7ص!مىإبهت()*-جعشفثجلااطمحمددكنور(1)

.7د-،7صادتهده31الدعوذفىهموالأ:اِالصونية)2(
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المعدون

تد-المسلبتفاتولهذاالتربويةالعهليةفىإزاويةا!جرهومالمعل

وكانتمنهمأثمتهر-تهنماثأت،حاجاتهمداأختلافعئىالمصإمينقدروا

-:الىالمعلمونوبنقسمالحَبيرة!الاجتهايخةالعلييةالم!نةله

الكهلمإتيب:معل!ون-ا

يقومات-اللذانالمصأمانهطالهـالدانكانالاللاميةإدءوةا4بدادق

القراَنيةا،ياتولادهم11!!فنجظمعوللومَيهةفظريةتربيةالطفئىبقربية

واتسحتءالمكبرىفغثحاتهم+ثللمسلنبتالفمحرتموحين)1(الدينوأمور

ألاللامىالجيشفىمتطوعينال!!المسلمونوأحتاجا،سلاميةالدولةرتعه

للرزتطلباار!جرةو11اللهت!-بفىبالجها:غهاالألهرذربفانشفل

امور.فىالمسئهينفكر،2("أ4انيومبالمنزإيةفىْ!يياتهـ،الاموافشفلت

تاقدإلهمنبهايةومالتعليمصنة*هـدلأولفظهرت.وت!ليمهمأملفالهم

بالمسجدما،ءانفىاليهأولادهمأرسلواااولها..)3(المهةلهذهتؤصله

باسمامعيهعلىأط!تلاث1وو"إببال!آتهـسصمدَ"نالهأخاشواثم

وثقافنهالنحويةإوماتالمصوبحضالكريماَتالقر!نمظ6يجبصووالكتاب!عغ

اجازةبم!حولمالاوليةالمْدرهـ"كأخر!بهـنبكوث"سقدضابلةبمىيطةالعامية

المجتححنظرولهذاللركأقرمبلة:،المههص*!تذخذ11واءضهلاطدري!ىهلهنة

لأنبهأسقخض،فاالتقدير!إم!ىوربها5صمنأنخا!نظرذاليه)،سلامى

تلكفىالمعرباتكما)،(يصْاشهالذىالأبلقلةللغايةميئةالمالية!إنته

وسيةالضأعها!فبالارتث!الاالتىوالحرثا،لاتتيحتقركانه-ااننترذ

متارنة!دراسمات:وانسىالةانفتزحأورِواا)جيبلاطىعلى)1(

.13ص-،(المص!يةا،سْبأومكتبة))الامملا!يةبيةالتس

.ا،!-إرجعانفم!ى.)2(

.!؟6ص"-،بق(رجع)العاتعبدحورت،)3(

:!؟.163ص!السابتالمرجعننسا)،(

http://al-maktabeh.com



-88I-

نبعْواغدالحَتابفئالم!ىامبتب!ضفماتءا"ذلثو-غموالربولة*وا)بحلودقي

،جالربومنهبمالسيا-ةفئكَبيرةجةداِالىوصا!منومفالمبلصتالمث!اع

.ا!)إح!مهـمارل!،ءفىالاموبونع!يهاعتيدالذىالذق!ك!يوهفبن

بوندا!ا-2

وانملهب،لذ!اء،بقةْالس!الفئةءتوتمأنا%*ياتالمع!!تالثانبةاغثةاهى

ح-الكريما!قرآنتحفيظ!ثالمؤدبو"!حةوتخصزصنهـو معلموهه.

غهودْبيهلشهرتهكبيرةأجذ!اعية!كالْة4ولواللضةوالنرثالأدب"تدربس

أولأدصمالتصليمعدْدهم!كلهطبيعةحبتااطيخةالأرستخن!الطبزة*ت4وقرب

منهمكبم!!ددمفهمأشتهروفدالرإكمةالأسرةمناًيضاوةربهالمناكألفى

كاتفتدال!!مائىورأيضا.المهدىالعباسىلاتايافةم!ثدباالفبىا!فض!!

لابناء.ولباتالسكب!"ابنالمأمونلابنهؤدبا5راءوالصجمنالاهكخلإفت..مؤدبا

.)؟(المتوءتالخليث

يحسدهماالرزقمنوسحةالربئنى!م،برغددبونالمؤاوائكحمظىولقد

.()3الحَتاتيبامو!صاعنيي،

العلها?المعل!ون-3

جهزدعمفماعطراالاسلاميةبيةالتفىْكبيرادوراارسلحينعلماءلحب

طلباا؟ليسضهائرمم،نروازعالددريلىفى،هيواو!المسامافردافقربإت

المسلي!نبينوالأحقرامغديربافتاتمتضِاولهـإوللصأص!للهحباوانمما!لنهال

-:المملبنهؤلاءأقن!-و+-كافة

القابسى:(1)

رجبه6فئولدالظبسىخ!تبنمحمدبن!ا-ىبتالحسنلأابوهو

ئمالحجالى!هالافروثأفر"يان!حا!فالقير:أنفىمدبنةكل؟؟لح

.أخرىمرةاليهاخهـاد

..114صسابقمرجح)القوألْىالفتوحوأبوالجمبلاطى!لى)أ(

.15-،1صالسابهتالمرجعنفسى)2(

.164ص(!ابت)مرجعالعاتعبحمصت31!

http://al-maktabeh.com



ثIA%و+-

و!هـمالكىمدْهبهوكانباور،سيدهالرإيثعلهاءمنلىالقابكاتلقد

وقد-مالكيامحدثاالظبسايعنبرور"ذاأفريقا1شماثفىالسائدالمذحمب

.)1(فيهاييثىكانالتىبالبيئةثذر

صتمد-وا،جبارىالمنهجأرلههافصينالىيمتسمالدأرلاقومنهجه

وهـرأختيارىمنهجوالثانىوالنحو،الكتابهوال!راءةأمحريماالقرآنضا-ى

.العربأيامواوالث!عرالحساب

يحنظأنالقابسىويحبذهال!تدريسىالمعلمبالايقومالتىالطريقة

حقىفقيهأمامإأخرىمرةبلتِجعهثمالنحوو!تالقرآنمنبزءاا!تفا!

يقحلم،ثم)2(سلب!ااحْراجاالحروفاخراجويت!لمالصحيحةالقراءةياتعزد

العربىصالتنعممنباتليلولويأخذالكريمللةرآنحنهظهيتقنوحينا!كتابة

أبناءينشاْن11المنهجلهذاوضعه-تويقصد.العربتاريخبعضزم

الىيتجهأنهذاتعايههمنأنتهىاذاالطفا!وعلىصحيحهْنثاْةالمس!مين

جمعقديطهـنوبهذاعبضهمنهاليكصبالحرف*تحرفةأواصنعةتهـطم

.)3(والدينوىالديمْىانغرضوهوالتربيةاغرضمنترضينبين

القراَنحفظا،طفاثْتحليم-تالقابسىيردبهاالتىوالحقيقة

أفضانلس!احبهىافعالهمومعرفةامانجةيخ!باوا،قذداءا!حصلملأةبهإبؤدى

Jjj?ْيختنىن11ذلكمنبتمصدالحرمْا!ت!-فةأيضاوتعلههالحهيدةتية

.)،(حياتهفىوفهتقدريمونوبهذابأ!،نةوبؤديهءملهفىلأس!4

حيثالمسلمينبأبنماء!ازمةالدو!4تكونبأقالضابصىنادىوتد

!خىفريضةالعلمطلب"وسلم!ا"يهاللهصلىالرلولقولالىيستتد

أبناءمساعدةفىالخيريف!إواأتا،فنياءدتطابحا2"ومشهة*لا!*ق

ية(رالترفى)دراساتالاسلامةابخ!ِبية-الأهوانىفؤادأححد)1(

.2!-7391كحم-المعارفدار-ثافديئحلبعة

.63صالسمابقالمرجعنف!ى)؟(

،56صلسابة!()مرجعأ،هوأنىفؤاد)2(

.65صطإسابهتاالم!هـجع11،(
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.)1(أولادهممثقيتعلهواحتى1اإفظراء

دخرلهمفئالمسلمينابناءبينق4تةرلاأنيرعطالقابسىوكان

وريىمىالمملهينلابنهاءواحدمظانفىيذما!!ءلإمأنالي!صادبىىانهءماالحَتاب

وتغرسبالجطعةالطفلنربطالتىاوجهاعيةبالترب:4يسيهىبحاصذاالى

تتفهثأنوأيضارسالته،داءالمملمغيتنهمأنوحلالببان!شىالتتةفيه

التعليمبمجانيةطالبافهاحَفاالتعايمء)كماالاوت؟فشيخةا(تا*حاء-ات1

.)c'(بيفهـمفيطالاجتهاعيةاذلروفااىاانظرابغهىخَافةلهـجنالمصلابناء

"ن/قسطا"تنالحنىالفتىوبينبصنهحاساوىفقدالفتاةينسولم

.)31(1الاخلاقءلىا!ر!ببنهي،الةصلفىنتددانهكي،التصام

لْوجزهأنيمحَننقداالقابسمنهجى11الت!بيهعلحاءبعضروجهوتد

-:ياكأفب"ا

فئلملأطض،لوميولْالنف!!ةالظ!يخةاْغنلقد11(ت!ابسهـ!أث-ا

.ا)1(نيههـهم.مرأحل

الجسمىالنهوعلىتس!اعدالتىإبدسية41الترببأغفلأنهكحا-2

واحدءغرفةفانهاالتربويةا،ءسسةحلبيعةالىيرجعوهذاللأطفال

.)5(وحفظهالقرآنلقراءةجلوساا،الطفلتحزكعلىتساعدلا

الفترةفْىبإرصاطفلاأنإجيثالةلدر1مواعبالفابسىوفحوقد

يتملمكماواستظهلاراترفبظ،أكرإ.مااكراَنالظكيرة!ذىاحب"الصب

ليدر!!الظهرصللأةبصدال!نابالىدوي!!ا!ذاءا4وجبديتاولثمالكتابة

1)U66صالسابقالمرجع.

الع!مدار-الاللامفىوالتعليمارلهرتقى:!الىاسعد1محجد)؟(

.AAصطا75!بهـهـتلليلملأبجن

.02!--98!!-جعالماسنفساّ()

ا!نثىِ-*"يئالمطوأ!كاماو(صعفمبتال3لا"حتِالمفهصلة:ارتمابسى)،(

.؟8ص4شافىم(إائال"بش)التتا"!والأادفثأحي.د

.18ص(فالصابلمربعا)اطسأسعدمحى!)15
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.)ا!النهارأخرحتىوا)!تأبالعربوأي!اموالثهممرالنرثعلوم

الصليةفىهامعنصرفىنظرهلانهالكتابلمعلمء6بصرتجهرضلمأنهكما

ومكافتهفسخصيتهأنواالاسلامىإجقمعابخاءفىخطيردورولهالتربرية

01)2(وكتابهأباوأعرفههااَنالةريات6منالمعامبحفظهبماأمألاحترأ!قنا

لى:االغز-2

وقد!05؟بفارصبطزصل!.شاىالغزامحمدبنمرمددحاأبوهو

العلديةتمةالطربتنتتنرأنقبا!لمنهجهعلهيةأهسمىاالىانفزحا!1أبثوضه!

عمفزانئأزلولم"،ب"ثلهاصصدارةاكأ3هـر11متفالهـقتذااثفىال!المافى

اعىالصنأنافاوأناالأنإىاالعتنرينلقيالباوغراه!تمفثتنىبابكما

ا،الجسورت!ضغهراتهوأخوضفالعبالبحرلجةوأقتحيمالخحسين

متنكلةءطعلىوأتهجممظاحمةط3فىاطوأنوفالحذهـرالجباتخوضولا

مذهبألراروأستكثففرقه،ط!ءتدةعنواتفح!!ورحلةحَلوأشْنتحم

واحبالاباطنيااعارضلاو!بتدعومبطلامحقبلمغيرلاط،ئفة،ط

فاسفياولاطهارتهحاصلاعلم1وأربدا،ظا!تياولاب،طففيءلمحماأطلعآن

.1()3(فلمنتهكنه!اىا)وقوفواقصدقدالا

فتئآفمتد،الفرقبينوتطاحنتصارع!صراىالغزاعص!كاتوقد

بطف!هم!تتسلملمارئنعبعامةوحتىالحلفاءببعضالا"محهاعيليةجهاعة

الصواعأيضاوقاكالثرففىحب-تالصلأهـامتثيت!ا-!عاملاوءانوا

01)،(التنيمةوفرقوا،تنحريةالشافعبةوالحنابا،وهـثيرهاببخدادالمذهبى

4فطربلينبرالىالفزحا!داواظهـرا!!قا"دىكماالمذهبالتكأ-موهط

الىبهاويصلارتهصارعةالمذاهبآرأءت!؟يرذلكفىيختهوح!المعرفة

.2!صالص،بقالمرجعنفسى)11

.3!!هماالمرجعنفس2()

القنعبدارطبعة-الأنحلالْ*تالمنذذ:الكزالىحا+9اب2)3(

.!16ص،791
المصريةالدار-لمينالمس!3رىاثف!ْدم!فة41:كأالأبمرط)،(

572ص!-66!االهضاصهـة-وأصترجحشللنطأيخا
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ب!اكابتهنظفىإصإلفا!امدأبه-ول!زث!!الا!لاميةللأ!ة"ثثةعصيدة

وف-حثم)1(ببعضمرتبطانانهماويه!كدالتنرعيةوالطومالعقليةالملوم

له-ترأبطريهتعناص*اوداوتهسصتاْالم!إبهوالانمساتفىإلمعرفةأساصأنا

الجذ-بعدالاالحصيقةبئناهدلاا!إبا"ضالْتيثوالصوفيةالفلاسفةلأراء

وب!(.بينهحاجزاتقفشائبه!لهـنوصلاحهصفائهأجاطمنوالأجتهاد

.")2(الحقرؤية

عنيتحدثفهوالماميةارطربقةأئحْذمنأولاىالغزاالامامويعتبر

وبهذاالفرضأنباتصحةألىيصلْحتىإتجردببايعقبهاثمالملاحظة

الف!رىالتكاولحاكالىباتجعو!صارالاسلامىالف!رفىتفيرااحدث

.)3(الفلسفةافلالىوأظهر

-:أتسامعدةإىاالدرالىمنهجهقسموتد

الفقه3ألدبتوعلومالكريمالكأرأنعلىويئنتىا!:ا،ولالقسم

والتفسير.

.والألفاظالحروفومخارجوالنروالصهـبيةاللفةعلومالثانىالقمحم

-.المختلفة"المصناعاتاطباعلموهىكفايةفرضعلوم:والقسم

الربى!راللفتشهلازتىالث!قافيصةالحلوموهى:الرابعوالقسم

الطبيعه.والمل!موالمنطهتالريماضيات!صقالفلسضيةالعلوموبعضوالتاريخ

.)((والخلقياتالسياساتوعلما!طبيعيةوراءفدياتدخللاالتى

وباثعزاللهبهاواشتاقربالفضإلةهوالتربب"هدفن11الغزالى*يرى

أولىا،خرةنارهـنفصيصنهالدند،نارمنالدهيصونا،بكان!هما"ا!قا

.73ص!إلصإبقالمرجعنفس)1(

الاسلا!ية-الفكزةالحياةعنولمحاتدالفزالرلم:زيانالدينأبهى)2(

نهضةمكتية(والفربالثرقفىالضكرمادة)مسلسلهحنالعان!رالكلاب

.62ص-589!بالفجالةمصر

.63صالرمابقالمرجع)3(

.(6صالص،بقارجعالإ،(
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.)1(تا،خلى6محاسنويعلمهويهذبهدبهبأنوصب،نته

يحترفهةأتالانساندشتطيعمهنةانرفالتملبمأنايضااويرى

لااللهرحمهخلفائىعلى"والسلامالصلاةعليهالرسولتولالىريستند

."اللهعبادوب!ليوذ!ا"نتىد!بونالذينفيتالخلف،ؤكمنفضلي

وجسميهوخلقيةعقليةترببفالطفإطتربيةفىالتربويةأراؤةوتنحصر

-:هىا؟راءتلكوأهم

يستعولفلاولادتهمنتالطضا!بتربيةيعفيانالوالدين"إن-ا

.)2(صالحةامرأةالا!حخانته

ماق؟ارمنيستريح!تىفيهمابلهبفرصةالطفلباعحا،ءاوصى-2

الحلم.أههالالىيؤدىولابالعلومذهنه

اورراتعنوالبعدا!رزائلعنوالبعدالححدبةب،لأخلاقاوصى-31

.)3(حسمنخاق*لء)ىالطفلوبمكافأةا!سوء

الفِديةالفروففدهاراعىوقدديثة-Jاالذرببةا!مر!وفحوبهذا

الصلاةعليهاللهرسولْقولالىإستدلحيثالأجبارىا!تعلإمبفكرةونادى

."وحسلمة*دلم!!علىفريفةالعلمطب"والسلام

أث!رف!التعليم"هنةبأنأ)دينا!يا?لومكتابهفىإىالغزاووضع

الصلاةعليهالرمولواحاديثنب"7ةرب،ت3علىحو)"فىواسذندا!ثن

لمسماعدةيجمعهانفيجبجحعهأوالمالباقتناءالعاماةتناءويثبهوالسلام

.)،(غيرهولابنتفعفلابكنزهولاالى9!ردبئ

عاكاالاولىالمرتبةفىوا)خلقيةيةا)فةالتربيةالفزالىو!عوورد

الكزيت(الىالغزالأمامعندالفرقةمصدر):ادجومحيد1()

VI)73صالسابقالمرجعنفس.

مهـ!!العربىالفكردار:الغزالمىعندالتربية:سليمانفقحة)3(

-098.

.2.!صالمرجعنف!)1(

والمنيححة(الاسلابم-ب!!ا")
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بمنالمسل!قلوبفىوالططئينةالأمنيدخلأنبهذاويقصدالأخرىالعاومكل

.)؟(4ال!رببا،رضعاكاا!صاببجمنهبو!طبعد

القواعد"بهذهبحْرجحتىبتعداهالالامصام!دودااكمااالفزوفحوغد

يلى:فيماوتتلخصالاخلاقفىةوياجيلا

يكلفهمولامساوئهمف!عالجتلأ"بذهعلىإعطفباالمملميتصفأن-ا

.)؟(لهما!نافعةاهـاوموامهملرتهـما)كأدوجههموانهعليهميثقحا

توصدلافىطاقتهويبذلمهنتهيعشقوأنبأبرالمعامدطالبلا-2

.)3(ومرضاتهاللهوجهابتغاءذلكوي!ون!لملأييذهالىالعاميةحيادته

رجالافيهمويخلقغرورهمويقومطلابهنفصيةالمعلميعرفان-3

اندادهم.طىيتعا)ونولاالعاميحبون

قولايكذبفلاوالقولالسلوكنما!سفةقدوةبكونأن-،

وعهلا)((.

01والجسهىالمقلى!نموهمتلاميذهاستعداداتي!رفأن-5

واذاباللينوياُخذهمتلاميذهتهذيبفىالعنفابوسيلهيتخذلا-6

الخثسونة.لمجسقخدمنتبجةمنهيجدلمم

01!ه!معاوالتربيةا!فقهفىالاللام4!بالةزا!ىاءتبركلهبهـذا

.19!تاسابقاإرجعانفس)1(

-عهان-التربيةفلصنة:صالحالرحمنعبدهانى:)2(دكنور

.611ص6791

.166صالمرجعففحم!)3(

.167!ىالمرجعففرلىا)((

/16801صارمى،بحاارجعا(هلم
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ل!ه!نا:ابن-3

فيلصوفَوهوالحكيملصينابنعلىبنالحسينعلص!ابوالرئيسهز

السابقةالعصزر"بقيةعنعصوهويمتاز.فنمسانىوعالموطبيبو"ربى

المذهبية.والاضطواباتوالقلائلالفتنعصر!انه

اليوفنىإ-نمبامحزوجةإففكرفىث!بدة4حردعلىتدلوآراؤه

والدين.

الانسمانان"قاكحبتْسيةالبثالهفسالى-طص"ءنا؟يئ4وب

ألىونبهالاطفالاركماخاصةعنايةوجهقدوأيضا"ونفسجسد*تمكون4

ويأتىحم!نةوتقاليدء،دات41تتكونحتىاطصلافط،مهـنذ4اخاقبااتربيةا

.)1(والتحودالتلمتإنطريقعنذلك

نتائجهاتكون،حتىالطفلعلىوارصدةالقسوةالذعماكمنوحدْر

الليفة4الرقيةاللطيفةالمماملةعلىاحصرارااصرانهدلْ!ياتهفىخطيرة

وقد.)2(!!اريىيدالىبماأطفلدصل!ت!والمدحالتئنإيعاللوبواتخاذ

قبلاخلاقهورعمايةبتاْديبهبدىءالرضاععنالطفلفطم!اذا"ذلكفىقال

401)3(((اللئيحةا،خلاقعليهتهيينان

النضج"نثرجةباوغهبعدالكر؟مالقرآنالاطفاكتعيماعلى!ثوقد

والمناقشةالمحاورةمنالمعلميتخذانايضاحدثحَطوالجسمىإلمقلى

5)((السليمةاللغةلتعليههمطردقةالاطفالجمين

مهمةفْىالمعلماىاطلبولقدعواطفهمديىقىلانهالئفعربتعلبمويهقم

الطفلفييفرلىوالذىوأي!مراسهللانهالموجزيختاربانانشعرهاخقب،إ

-!،912بولاقحطبعة-إقاهرةاالقانون:سيناءابن)1(

.ا؟!ص

الهلاكدار-سيناابنإرئيساالمثميخ:ا!قادامححودعباص)2(

.15ص

،.86!!!سابقهـرجج)التوانىالنتوحوابوبلاطىالجيعللى3()

.79صالهـبعنفسأ)((
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الذينالمسامينعليهبابناءالاطفاكاجؤخاععلىوحثالخلقب"الخضاناط

أنهكحاذلكفى!!ادوهمحتى4إطيباإ!اداتوانةالمحمىبا،خلاتاشت؟روا

حسبوتوجيههمالعننهايةغدراتهمومراعاةالاطفالميولمسابرةعلىحث

ورغم،)1(قبلن5ا!دب!صبقهلمجد،.درأىو!ذاواد:درأت11،-لىتلك

.تركوانماالصقليةاترإصإاوالي.!لنتكءإىإتا-فابمكنذ،ف؟يوفحلمانه

.)؟(المربىعاتهتع!ىالمهي"تلك

إونةخاابئ-!أ

توت!لىبمدينةولدخلدونبنمحهدادهـ!كلنعب!االعربالماإمةهو

فهـفاحلةاميرخدمةفىعماطثرالاندلىالمغرببينثصبحينوتناتل732!عام

.)3(هـصرالىالاذدلمىمنذدكبعداننذلرتم!مصدة

علىثقافتهتلقىولقدوالسيالحةبالغلمجمدحاالحمرتهافراداثه!تفل

والنحروالادبالمربيةاللفةاصوقفىونبغالدَإيمالننراَنفحفظوالدهيد

الفلسنهيةالدراساتفىوتعمقالرإيثلقراثممالكمذهبعلىالفقهواجاد

تونسعلماءمنوأستفادالاثاعرةمذهب!اىالكلام!عامودرلىوالمفطق

.)،(كبيرةاهـتفادة

كأبطابينهافبهاوربطهامةوفمبزصات5ة!إفىخلدوتابنكتبوكد

والاجت!صاعالتماريخفىف!ذبا!44تلدتالذىافى:ْدهـ"ف!ذاودَ،نونإ!ا

و!م!)5(1والرياضةوالفقهثإذطوااكف!وءام،دالاقتصوإجضرافيا!ا

..."....!الخبرِالمد!داوديوانكنالهالاالناأ
.-يص

إتىاثانتعلمالنملإم!!-جعهلياتمب،وع!تعبارةانهاالنزبيةفىورأ."

وكبب!اهاماادوابإعبألشخصىاألاتصاأن4أبر!إث611ءلمالفردب*،ر!كا

.هـ\5صمسا-،برقحمر!بغلاب)1(!رلهد

.76!لاافى!!رعنفسى)2(

(Y)التاهرقىمكقبة-الانسانىالمجهكع:رو-بهـالمنممصحيهد:كتب!ر

.ا8؟حس(اريختبدون)إلحديئة

295ص(ساب!ثمرجع)ا!،برانُىعطيئ)،(ححهد
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)1(اذتصأيمء،لب.اتنجاح،فى

.العلماء

ولقاءان!الهحفابعاى%ادوتابن!ثوقد.

التى(الندريسطرثأ)اتمليماباحكانباتديخزودأنالمصامفأرائهومن

.)2(نلنمافذينتدكأ!لهفبهاْيقوم

ويد!هـالىالمنصلم)دىإفهيمالمل!4محوشةلانهاإ!نمظايقةطِوي!قد

الشخصيةةوةابالنفص!الثقةف)فيةع!هعه!باتن5فيهاإ،المناقتف"طريقة

.)3(الاقفاععلىوالتدتة

لدنافشإتالعتلىالنهزدرالحى"ضرورةا!ىالثصولفىوفهتانهحَدا

واترغىا!جهـهـلالىا!حلومو*تادصص.بالى-ا!اتهـ3!تمالمطيمىبروات

.)،(الا-تيعابإىاادترإبهـنوا،نتقالْبالفَ.رارالمهىفى

ف!همدأ:لدلانهانائفنيناا!الاطفاحعةاشسوااستخدام!تحذروكد

والقمرةتالعف!!باهكاتمن"ذدكفىو!اتلاطموالكراهيةإجنوح1

ب؟عصاطهماوذهباهـ؟،لصطهافىانف-!اعاكافديئالةهربهساطاوالقهر

ضهيره*،ضىبغيروالتظاهرثوارفالكذبعلىورحىاطالكصاطالىودعا

.)5("ءليهبالظ،رالايدىانب!ى،ط"نفا-ب

أستحْدأ!علىامكانباتْهمالمص!دىي!ثناتءاكما!أدونابتو!ث

ات1ثاتدروميولإلتف!يةا!ىوا!ة)تلائمادرولىااتبص-بطدنجةالمهاوه،ئلا

الخبرةلتحصيلاودسافطاأنجح!تواعتبرهاالرحلاتحبذوغداصفال"الأ

أحةتلاالاعفكاا،نقطاعوعدمال!إمبيجادصا!الاتصاعلىحثلححاالمباث!ة

.01؟صالتوانىالفتوحوأبه-البميمارظىعلى)1(

؟901ص(ه،بهت!--ح)ذوراوهظ-مءبدا)2(-حد

.901صالمرجع)3(ففسى

.011صالمرجعففس)،(

الكمث!افَ-ارد-حية؟سلاالىت!ب.."اتىارليلبىثحهدارندكتثا(5)

.25صط(تاكأبخ)بدوق،جمميروت
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أتخاذ-ت!حدْرواحدو!افىعلحينالىالاهـقهاععدمعلى!ت!!مما

التمليم.ئا،ا.خصات

ومراعاةالصاميةاولهمائىااستخدم"ناوك%ادونابنيكونحَلهوبهذا

.(1)القصإبمءنداةهمواكأدرالاطفالميول

رته1.1والتهيمت!ويل.صادر

ب!فىعلىالاوائا!المسلمينوسلمعليهالا،صلىالردصولحثلقد

ذلئهمناكئربا!السلماوالحربفىذلككانمواءاللهسبيا!فىاموالهم

لاولئلثشالفزواتغنائممنجع!سهمابأنهللمس!"جمنالاعلىالمثلاعحلىانه

.)؟(اطفالهمأوالمسا"!ن!تلإمانفسهمنذرواالنين

أل!.إaومسماتبرعاتمنالتمليمتي،يلصارالكريمارلولباوغدوة

هألاغنياءالمسامين

صارالاسلاميةالفتوحاتبعدالاسلاميةالدوا"رتهتأتس!تولما

.)3(المالْبإتفىالمسامينمالحزنصببوالمؤدبينامينللمص

التربوية-المز!صساتافتناءفئالمساهة!طهينالمصمساعداتوتنهثل

والمعامين.للطلابالارزاقواعطاءالكتبودور

مساههة-هناكوافهافقطاندولةولاوحدهمالاغنياءم!اهمةت!تولم

باعطاءصى،ههت!مبلفتطهذاو)يمىمجانابالتدريسالعلماءالمعلمين

.ددراستهـ)،(اللازهـ"العلميةالكظبالحللاب

فمنهاالمصادرت!ددتدلادمويلهوا!دمصدرداتملبمي!نا!ولهذا

-05،!!(لمابقمرجع/)انىالتوحالفقوار؟وبلاطىالجيعلى)1(ا

501

.167صألسابهت"رجع)العالعبدحسن)2(

.168صالص،بهتالمرجع)3(

916ص(الص،لة!المرجع)اج!ببلأطكمااعاممماأ((
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دْلئةمناكثزبلْالدولةومساهحةوبالتبرعاتالثحْصىبالمج!/؟دكانما

التعليمفىيرغبونالمذيرراءبخفةوالصدقةالمس!مينزكاةحننصإبلهان3

يعرفافلمادارتهاماالتملبمتيويلثاحيةهـنهذا..رزفمرردر،مبكن!لم

ا،نراففىالحقلهاالدولةلِجغنىالمعروفبالممنىنظاماا!بالهىاالعصر

الاشرافهاوكلولمهذاهْرديةمعث؟ليةالتعلببماعتبروافياوادارتهالتصئيمع!كما

)1(01ابنائهممنالة،تنئإنبتطيمبالزا!همءافةالمسلمينضمائرال!!والادارة

الحاجةوقتفئعليهالان!رافثتتلخلالدولةكالْتلاحإ،نبعضاوفى

العمزفىمركزىاللاالذف،م4الاللامباتربيةامثاتوبهذاتلكالى

.)2(ال!بالى

!16ص(لحابهتمرجح)الطالءبدحسن)1(

07صالمرجحنفحى!)2( - 71Xال.
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اكرابعالفصل

الاسميةالتربويةالمؤانسصات

الاسلامية:الدور:ولا01

الأرقم:ابهابتالارءمدار-ا

رسول!11فيهايجتهعكانحيثالاسلامىتهـلوية4مؤلحمىأوأ!هى

ليتدارسزاانظاهـقريشعنبميداأصحابه"عوالملامالصلاةعليه

هرالمدرلحةهذهفىالأولإموالمصاربىاواالجديدالدينومبادىءكعائيم

."المالمينربدلَهالحهد"وباط!:شالحيثوتعالىسبحانه

تأدريى(1فأحمنربىدبى11ْ"والسلامالصلاةعليهالرهـولْوقا!

رلحول!لىتنزلالتىالقراَنيةالآياتالمدرلحةص!هفىادرالىاوالمفهج

المدرلحههذهوظت.ب!االلهيأمرالتىالاسلاميةوالمبادىءوالقيمالله

.)1(المديفةالىوالمسلهونالرسولهاجرحتىعليههىماخملى

:العلماءدور-2

وقدممتالاللاميةالدو\،دأتاطفىالتعليمنثمرفىالدورهذهلى،هحت

!المحاضراتفالمناغشاتطرقعلىنوابهاجميع*ت.-فةالمص!لحللأبها

العباسىالعصرئبكئرةوبثت11.3Jوهذهالمختافةفهـعاتالمو-كانة

!م.طلابلتصأ3مكاناهذهثورهممنيتحْئْرنوئنيوخهمفيةالصر!اماءوحَان

حلصتثكصثاركةاندهـر!هانىالمباليننماءالخلبمض!اتمىأنتوقد

.إ؟(عليهاارسم!4االصيفةوا!-فاءاد!!!أ

التربية-لتاريخ!قارنةدرالة-عبه-دالغنى!بددكتور()1

.أا؟ص-7891العربىالف!داراولى!بمة

هـ65-!تلابق()حرجعالاملاميةالؤْربيةيض1تا:بىتححد")ْ(2
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وال!أم:امبدور-3

مختلفمنالطلاباليهماْوبةيتْوالتعليماصثقافةنثسفىتساهي

عاعاالدورهذهعطتوتد!ا!،امىوالبحثالدراسةالآسلاميةالدولةنحاء2

أهمها:و*تالتصإيميةبات!تكةثضالن!

الصكمةوحضْان--وارإبنوداريهىىالبزالدولةلعضدالكتباِدا

القاسملأبىالحلموداربارتماهرةالعلموداربصكأطبةهراءتاومحَنبةببهغداد

العديدفيهاوجدلتإ-خىاللثريفالعلمودارااوصلى!*دانرنجرفر

العمرلْىالتعليمأزدهمارعلىهـ،!دتالتىالنادرةمةا.تاالكنبهـن

العبالى

والجوامع:المسماجد-ثانيا

فياء،:فىحةقوىllمس!جد-ا

عاىاسسبمسجد"،جلعزاللَهتالحدثإنضوىاع!ىأ.ص

يحبواللهيتطهرواأنيجيبونرجالىفيهمتْشوبأتأحهت1برمأوا!ْن5ى/القضث

."المقطهرين

!اغاتفيهأقييتوأالاللا!يةةالدعهـهبدا!4الم!ىبدهذاث،دوقد

.)2(الصلاةسد4تمابةوال!اتزاءةاالمسالوينابناءثتعالجبم

:النبوىانسجد-2

فيهوتناقشالحلاةفيهلتقامالكجا-ةبث-رةالمفالمدينةفىأم!هـ!

الصهـاءةألمسلمينأبناءلتط!م!نهبزءاخصصوقدالاسلامب"اكولةور15أ

حلقاتفيهوعتهدت.الخطاببنعمرالخليفةبتثلحىيعهوقمام.والكنابة

وحاضر-ماضىبينتراثا!رحىن(عبدعائثة)الشاطىءا)1(َبنت

.2،21ةص0791بحصرالممارتدار-لقاهرة4

.61(ص(سابهتمرجع)رضاادبثمحمددكتثر!2)
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الاتالييفىَالمساجدانتثصتنيظ"وءلىالذفووالض"اوالفثهلتدلمريمس

.!1)الا.لملأيمة

المداتَن:دول-ب-3

اشحامةالحياةفيهولْوقتن!تالعراقفىوتاصأبىبنسعدئنإده

..والاجتياعيةوا،قتصادية،اءينبةالسيا!يةجوانبهاكا!منللم!إ،طن

والفلسفتوالأدبالفقهاصولفىالمختلفةالدورصحلقاتفيهأقيتوا

الاسلامى.اسالم1فىصيتهذاعوقد

لهش!:فىالأموىالمدممبد-،

!ن!الصلابافأهـ"!-يته!ذاعدهـثقفئالملكعبدبنالولدبفنىيده

التراَتوتفسايراللفةوبلاغةا؟ديناصوللدرا!مةالحرديةطارالاتبميع

(.0)أستاذهمتحتهايجلسساريةحوليلتت-نالطلابوكان.ال!روبم

:نطسفىافورليلىمسجدا-5

للتقافتمركزاليكونالهجرىالثالثالقرنمنتصففىإلْشىء

المخقإنةم!اعالصادثلتالتىالاملاميةالجاحعاتاهم*تويعدالا!لامية

كراسىومنحالفخريةالعلهيةالأجازات-خحمتئىمختنةاتمتارفيلهكانءكلا

ببهـأرهواتيمالحديثالعصرلأ!اوربماجامماتالىنقاتالقىالاستاذب"

علميةوابحماثالحَتببذخائرتموجومكتباتوالطلابلملأسان!ةملاكن

مراحقعدةالىالمسجدهذاالتحليموق!معظيحةعربيةومخطوطاتقيية

الىتنظيماتهبجهيعالنظامحذاذفلوتد.)3(إطلابااعتحادبتناه

حالد،المتحدةالو،باتبهوعهلتالنهضة!صرفىاورباجامحات

*ت3101(رتمكتابار!ب!رسالة:الطفطاوىالسعيد)1(محهد

الثالتة.السنةالاسلامىالأ!خاالمجلسيصدرها(الاملامكتاب)السحلة

.516ص!؟791مارسمئنرة

داز!:اكلبرىالاسلاميةارجامعات:غفيههإرحيماعبد،)2(محهد

.2،ص5391المصريةالطبا!ة

.3،!!الماِجع)3(نفمى
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:با!قاهوةالعاصبنعمرونجامع-6

الصحابهمنكبيرعددبناءهوحضرلمصرالاسلامىالفتحبعدلمقيم

وامه)1(الةفارىذروابوامالمودنازبيرامن!معلد،مالله:!-وأن

تثهملوالتىفيهالدكأص!نقاتلحضورالاسلا!يةاثولةابميعمنالطلاب

الثافعىالامامأتخذهوا.دب7واالقرآتوتفسيروالح!يثالفقهعلوم

--0032عنيضربماالعبالحىالعصوفىا)طلابعددوبلغلمدوسته!قرا

.)2(والمعرفةإطماوينقونملالبا

v-بمصر:طوأونابنجامع

فئالدراسيةالحلقاتعقثتوفيهالطولولْيةالدولةعهدفىافئنىء

9والتراءةوالتفسيروالرديثبيةأ)صِاللغةوع!ما،ربعةالم!ذاهبعلىأئفقه

5)3(والطبالكريمللقر،ن

A-بمصر:الازهرجامع

رسييامسجدأل!يكونمصرفالغاطميونأقامهمعمارىفنىعهلإورلى

للسيمادةلأورمزاالديمْيةلدعوتهااوممْب!الجديدةعاصمتهافىالفاطمب"للدولة

.)،(ميلادية؟7!يولب"فىللصلاةفتحهذموقداروحيةاالفاحلهية

جمعه-!-مكأحجالسهمبمقدونحيثالفقهاءمنجماعةبهوعين

ال!تيزالخليفة!همورتبوتئيسهمفض:ثا37وعددهمالمصوصلاةعقب

أكتسب*واالجاحعبجوأرللسكنىدارإهموأفثأئنهـرتهو(إرازاقجرأياتبالثه

حتىالفاطهىالعصواأوائى1حفدرأسىكىالدالعلم!ةصفاتها،زهر

.ا)5!اللهبأمرا)حا!مالخ!يلفةانشأهاالتىالحكمةدارخليرت

--الاسلاسوالفكرا،للاميةالحضارةتماريخ:شلبىزيد)1(؟ابو

.2،2ص،6!اناسثةطبحةوهبهمكتبة

.3،2صارجعا)2(ففس

Iص(سابق)مرجعالماا!عبدحصن)3( 8 M.

للثونءالأعلىالمجلسىالثقافةداف!ةالأزهر:باهر)((سعاد

.28ص-5891الأوتافبوزاهـةالى*لد6"بت

.03صإسادقاإ-جعا.)3(
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الحياةفىهامادورالصب-االباكأزبت*ت!ثدقت-بجثأ،زص-لهاهبم

الضكريةالزعامةوتولى،نمةالمحصزهـالمختلمدارءحماوالسياسيةالديندة

)11.القدهرر!تا،لحلامىاتراتا!فظ!ثالمهلوكىالعهدفىوالتقافبقى

الأستاذيجلمىحبثدر)سميةحلة،تهدئةلحىفصهادراسةاونظام

البساطةمنجوفى.)2(الطكيةئناتالمنافتدثر5ومصغيديهحنكبهلهوجو

الكلفة.وعدم

اردارهذهوزاتوالخاصةالعامةالاحبا-ثعلى!تمتهدوموارده

لةالد!هتهنحهاالتىالماليةوالصدغاتالأعطياتكثرت!جن،ليكالمهعهدفىا

اهلبءقفهاالتىا،وقانماضلىا،فُهـاتحقلشيخهاعصت"ابلللأزهر

.)3(الخص!

علرموتثملْالدينعاومقسمينا!ىتناقسمفيهالدرأسيةوالمناهج

اللفةوعلم.ال!قهوأصولالكلام!علموتفميمهثوالحدبالكريمن6الق!

والمذاهبالعقليةوالعلومالتاريخوعمدب71ووا-بلاغةالفووتمفمل
.)،(والمخطوطاتالقيمةالبهبهـنالعديدح!تمكتبةبهواقييتالأربعة1

:ببغدادالمنصورجامع-9

هـركزاوليكونالصلاةبهلتمتامبغدادفأنثفأتاالتىالبوامعأتدم

لىوداالالملاميةالدولةإيماقاب!يع*تالطلاب!تالكثيرجذبوقد/للتعليم

.)5(الحربواأخباروالبلاغةوالنحووائلذةالنهقهفىالمختفةاالعئومفيه

واتالبمهاا،!لاميةالدولةانحاءفىوالر!امع!بدالمصبرتعددت

:الاسلامبةا!اهـب:ثالظ

الدولةاية9بفئظ"رتقدالكتاتبباناورخونابعضيعتقد

.32-31ص!!إ!ابهتاالمرجع1()

.33صالسابهتإ؟(1،رجع

.35صالسابهتالمرجع)3(

.36صالسابهتإرجعا)؟(

كل356صابمابة!()مرجعت-آدم)و(
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أصتقهمنخنهم.بدركأكأوةفىش!يثلىمنال!نم!اربعضألحرحينا،للامية

ئمن5ومف"ملنفسهف؟اءقدم!نومنهموالسلامالصلاةاعيهارسولا

ابناءبتمليمبالقياموالسلام1)صلاة4عادارسولا!ل!،مدلتملها،هـر4

الحَتاتيب.حركةبدأيةذلكودلمجتبرالرسولْاءتقهذلكاقمفاذا..المصرهـجمن

.)1(الاسلامىالمصرفى

يتحلهوتحيثبتالمسليأطفال*تكبير!إد!كالكتابويحتوى

فىمفازلهمالىيموثوننمالحسابيةا!سائلوبعض!والكتابةالقراءة4ف

النحولدراسةالكتابص11يعودواأنعاكاالغذاءليقناولواالمظ،ر

ن7القرالأطفارذحفيظهىالرئيصيةوالدرألىءا!رورب،موأدبوالثمهر

.92(الخَريم

الطخعلثهخصيةت!وينالاملامىالكتابمنالاساسىوالهدف

هذهانتث!رتوقداللهيعرفمسأ!ارواطناواءدادهاهبه!!وتفهيةالمرملم

الالحلاول!ة.الأقاليم!أطفىالكناتيب

الاغنياءايضاساهمبلمنهاالعديدبانئناءالدولةماهحتوقد

.)3(انشائهافىوالمسا!بتاءوالأماِ

ألاسلاجمة:المدارس:رادما

ازدحابم.الى:أنشائهالههببويرجعالميلادىالعاننرالةرنفىفخ!اْت

ازمحا-ومتطوروالىوأسات!ةطلأبمنو!راندإوحاصاتبالمصاد!نارلاجد

القاءدنيمكنهمحقىخاصااعدادامعدةقاعاتالىا،لاتذةوأحتب،ج

.)((وقتصذهدوءفىحت،خ!راتهم

،وواءمبالْىنمل!كحاخصراتقاعات!؟ة"تالمدرسةأب!نةإوتتكون

.+6ص(سابترجع)5انىا،هوفؤاد(1)

.67-66صالمرجعففس)2(

.98صلهى،.ت(1)*ربحغنيمةإرحببماعبدمحهد)!(

-الحض!اةر)والتربيةالعرب:رضاادبمحمدتوا3أ!دأ،(

..TTAص-7!اص!ابخيا!محَتب*-علاب،ازنهأتفكهِنىاورتتر
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..)1(حثعامفى1اتوحيالص1لح!ب1ثدرهـجنو

الأزهرمفئكانتالنىالطرفانهطعلىفيها!قالتدربوطريقة

.)2(اوقتئذ

القواسْينْلها"فوض!تإدولااتنرأفاترتىالمدار!هـذهواصبرت

ظلاهبا.واختياربهاالمدرسينوتعيينادهوبهتنظمالتىالوائح!وا

مناتماناب،حتيا!الاللاهـيةالدا؟لةالمدأرلىهذهامدتولقد

حوظفين)3(.

فاالمللثنظامزيرالبنماهاالتحماالنظامبقى:ارص9ارهذهوأنمهر

العلوم!فيهاودرست6501سنةبغدأدفىارسلاناَ!بالسلطانعهد

الفقاغةونشرعلميةف!ضةقيامعلىو!اعدتوالمروحبة،العقلبة

.!)!االاسلامية

الظاهرمبناهاوالظاهريةبنسابوزمدينةفىمأنتنأتالتىوألبيهقية

،.والحنفىالثسافمىالمذهبعلى"يةالفضالغومفيهماوتدرسبدبرص

والمنصثرية..بنسابورفى؟ممبكنكنينا،جيربناهاالتىوالعسصيدية

.قلاوونبتصورالمفوشيدها

والمبلاغةالفقهفيياودرسدمثهتفىاةكبِىالأمويةالمدرسة،ا

الم!ساوكىالعصرقايقيهت،قدحصرفى!هـصال!-أطانصةومدر!.والادب

ايا:لزوا:خامسأ

ثكلزأتخدْتالولتتمرو-ومعللعبادةاتخذتجدالمصرحَان11+تركن

الصثف!ةواتخذتهانديئواللبالعلميةا)درا!صاتتقىامدورهدئةعلىجديدا

ف!يا.الذكرحلتاتلاقامة.+!كانا

.923!!الص،بقارر!جعلفصى)1(

02301!!ابقاللىالمرجعنفسى)3(

.132ق"!،بة!!ىجع)ا!ال!اعبدحصت)3(

..131صط،رجع(فخس)،
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1ثعلو؟فييادرل!!ثلاسلامى11لمعاثمفىص!نه\19هذ1نتننْرو

.)1(والروحيةالعقية1

الوارقيين:حوانيت:سادسا

الرأبعالقرنفىالمختلفةالكتبوثحراءلبيعمكتبا!لتكون"اعدت

ال!إ"اءجذبتحتى-العبالىال!صرفئالحواهـ!ت!51وازدهرترىألهب

نالابدالحالوبطبيحة..الاسلاميةالدولةانحاءمناحللابواوالمعلهين

فىوالمناظراتالمحافهـاتتلخىوهـنجهاالصإمدارالحوانيتتاكبحتص-

فىوانتتنارهاقيامهاعلىشجعالذىبلوالرو!إبئالعقنيةثمالعلمختإت

01)1(حنهاالكتببحضلئنراءوالامراءالخلفاءزيارةالاسلا!ية،الد،لة

الالبية:المجالمسسابط

العمزفى"الصئهىالققدمحركةفىحَبيرأرجاش!بقدرهذهلاههـت

انتتنمارهاعلىجهودهمكلوالوزرآءوالأمراءالخلفاءبذا!وصدالعبا!كما

أعدتقصورهمأنحدالىا،مروصلبلالاسلاميةالأقاليممحْتاففى

!المناقشاتللهجادلةالجنسياتمختلفمنوالعلهاءالطلابا!لألحمتقبا

العارضه!بنالوزيرمجلسالمجالسهذهأشهر1و!نالملميةوالمحاضرات

ولهميمْةالاخشدىوكافورع!،رهـنأصا!بواالع!يدوابنالفراتاوابن

الححدانى.ولة9ال

وبعضوالمنطقالنحبىفىألىدرلىحلقات!تمدتإفاطمد!نامجا!سوفى

.)3(إفةالمختالحومإ

:ستاناتلمار!ا:ناتثا

بهاوالدرالحةوعمالجانظرياا)طب!درأسةالمؤسصةهذهأنتناْت

و!ابحةمرضهظروفومصسنةالعلاجووصفريض11ولحظةعلى

يتفى.حتىعالأجه

22صسابهت(جع)حاإتثفلىااسفتوحوأبثللب،بللأطىاعى11)

.31،صر،لحمابة!()مرجع9!إصاأءبدنحصأ؟)

32ص(سابق)"رجعالتو،سىالف::ثحأبووااوجمبلاظى!اى)3(
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الممصهـوقام!ذلكفىْالأطباء19ح-تعد!تيخهـااصتدرسِمرفئوأشتالر

ومدرسةمستشفىفيهاإفيمالتىالمارستاناتأحدبمْتحالمستك!إخليفةا

.)1(النهضةعصرقاورباالىالنوعهذاونقل

المواطنخلقفئفعالااسهاماالتربويةالمؤسساتألحهمتوبهذا

دجق-حتىربهنحودواجباتهبالقب،ممسنوليتةلإتولىبربهالمؤمنا!-لم

.الأرف!علىاللهخليفةيكونأن

+،2!ساالمرجحنفحى)1(
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ائخاميمىالفص!لى

سكلطحتىالقاطجينعهدفىالاسدمية"ترببة

العثطنيةالخ!ة

الفماط!ية:أدربية-اولا

المقلية.الأتجاهاتفىاتصافرالتدخلسياسةالاطميةالدولةبدات

اتضاحاالعكلةتدتلاتضح"ثلبىا!مدالدوَل.ور،ويقولت،صةاتعلبماوعامة

31القاهرهلْىالفإطييونأنث!اْهاالتىالتصالجهيةالمؤسساتفىساكلرا

للاثرافرب،لهمخيرةوع!واالدرالة!وفوعاي!وندثنيااتجماهاعينوا

الحركةبدأت،وبهذا(1)حماكمةiالفأ،"لمذهبالدءوة!بثايميهالتوبهذاعلى

المعلم،المواطنتعدكانتأتبعد.الدولةأهدات1تخدموالتعليهيةالمصامديئ

؟)؟(ارجتهعداخلواجبهتأديةيستطيعالذى

لبثدعزأهاالأزهرتشيدتعدولهذاهبالماث!يعيةالفاطميةالدولة

امرسنىوهوالدولةأمورا،يوبىالدينصلاحتولىولماالناشئةفى

الدولةمدأر!!فىأثرها!ظالرالذىالمقاشدىالخلاففخلهتالأز!ِباغلاق

حَتيرحدالىالاسلامىالعالمفىالمدارصأرتبطتباط5)3(الاسلامية

منوالفاطهي!تالبهويهيينألرتىبينوافحاظورالذىالتلملأفبهذا

تنلبىأحمددكتزرلويضأخرىاناحيةمنوالأيوبيينالسلاحقةصنوناحية

علىالسنةأهىانتصاربغدادود!ولهـمللحراقالسلاحقةفقحيعتبر)

البهويهيون.ءانا!قىخاطا!سب)!الحينذلكمفذقوقفتفقدالئنيعيين

السلاحقهووجدفسضاعليهمفرضهأوالناسىبينالقثيعلفشريبذلونها

ممابهاعلقمي،النالىعقولليحرروامضادبممقالقا!اممنمناصلاأنه1

"ساالمداونثأةالتحصألجمنثسعلىمارعواهناومتىومروقاضلالايعدونه

.(،)"ا!خزضلهذا

ال!خالنادار-ا،سلا!يةالتربيةقاريحْشلبىاحمد)1(

535ص

.89صالمرجعفف!ى!)2(

.99!طالمرجعنفس!سا)3(

1.116-001صالم!-جعنفس)؟(

591)

وا!نسابية(سلامالى1-1بم،)
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بدفينظامأدخالفىفكرمصرحكمالأيوبىتالدبصلاحتولىوحين

أهموايرغبمنل!طباشنعليمف:هايسهحالتىالصامةبالمدارصي!سمىصهـما

.)1(ربعة1'االمذاهبعلىادتنريعةعلومهىبهاتدرصاتىاالطثم

:المهلوكبةربيةاك-ثاني!ا

فاهتيوأشماهتورانوفاةب!1كاليك19أيدىفئهـصروقعتتم

ويرجعالطلابعددوزادالثَئيرةساالمداافتفبدووالتربيةبادتع!يم3هؤلاء

ذلالةفىوالطلابألاْسات!ةاأنكىاوالمعرفةللعلمالمما!يكحبالىذا!ك

.)؟(الكثيرةبالامواكعليهبموبالاغداقالبزمنكثيرةصنوفلاورواال!عر

الناصمنوالخاصةالعمامةىنفو!فىممتدسة!حَانةالعاحاءوكان

التىمدرلهفأنشأبالتعلنيكبم!اهت!سامااهتمقدقلاوونالصإطانأنكها

للطلابالدراسىالمنهجيشملأناايضاو!رصمجاناالتعليمكلافبورق

الجسديةالناحيةمنقوىج!ا!لتنثسة،ضيةالربا!تربجةعلىمدرسقهفى

العاظيمة!سقشفاهفأفشأالص!يةبمالناحيةأهتمفانهبذل!بءيماولم

يومناالىموجزدةالم!ىتض!فىصذهزالتوماوالا"وبئةالا"هـراف!لمحاربة

.)3(هذا

المىإوكىالعصرفىا،سستنيرينالممالبكاحدبببرصإظاهراوب!تبر

مدرسةمدْهاالتىالتربويةاتالمؤس!فاقشاْابوالا3iبالفتثنأصنمفقد

عامينمنيقربماهاتشبفيأهتهروقدالقصريينبينبناهاإت!!اا!ظاهههـدبئ

الحقوقدفبلْهـنمهستتنمهدهلماحتفالااحتر!!،بذ،زذماذا!لى

المدرلسةعلىأوقفإنهاكهااالقيمةالكتبرهاوجحعح!خبةالمدرلةبهذه

.)،(الوأسعةالأوقاف

اصلاحةعلىوعملمعطلاكانأنب!دالأزهد!يماْمنقدانهكفا

نهطوعلىالصلاةباقامةأمركحافيهبا!تدريسا!فتمهاءوتعين.وترمبمه

؟9.ص(سابق)مرجعالى*سلاميةالحضارةتاريخ:تن!بىزيدابوأ)1(

..3!!صالمرجعنفص)2(

.،9صالمرجعنفس)،(

سابهت()مرجعببيرس!الظاهر:!انئمورالفتماحعبدشد)،(

.ItA-7،1ص
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وعهلالاسااذةبهوعينجديدة"درسة"نهوجعلجامعةوبنىالازهـر!با-

فئصبتهوذاعالدراسةقات1برالجمامعفأزد!ماليهادحللابجذبعلى

)1(ْالوقتذلكقْىالمسلهينعلماء!تال!ديدال!هور!اطالال!لاعىالحالم

المهـاأثكى.العصرلات!اديمالذ!بىا)ءصربإب!-صر11!ا،!ء!سوبءد

فاسميةاقتصاديةظرو!البلادىILر25كاإ!اوأس4110نبم،بوفى

والاللامىوالعالممصروصْ!إتالصالحا)رب،ءرألحىردبئ!4تحزلبرلجب

والن!بالمم!ابرحملد،تا)بلادوت!رضتمحادبقىالاقتzاردم!يم!ت!هـردأهم

التربوىالنظامعلىكلههذاوانعكسوغرورهمالحكامبشعبصبب

يتنعالإ"زهروظا!ا!دارلهمىوأغلقمت،الت!الجمفأهماطصلا!يةالاهقىالدولفى

.-)؟(الاسالأا01مال!،1"نبزءو)و)يةير!ءبف!ا!-وء

العثمانهه:التربية-ثابا

التعليمفالالضكامْيينأبدى!،سيةال!بال!لطةأنذاتماتوعندما

مراحلعدةالىالتعليحيةالمراحلاقسحوفضد،مالاهتيهـنقسطا!كههمفىبداية

بالمساأجدملحقةكما!تالتىالاب!دائيةالمر!ا!ةهىالمرأحاإط!ذهوأولى

للانفاقاالمسلهينمنالأغنياءأوقفهاالتىالأوقاتأ!المنعايهاويننهق

تحضصظاعلىيتنه!تهلالدراهصمفهجهاوكانوا!!اه!ءالعامءلى

بعضده!م!بعاخَانالذى!عهالتربهـحإ!رب!ان2التر

والعملالاتوالكتابةال!راءةوتعايمالعبا!ىالعصرفىلملأ!؟"الاهالكقاتيب

.)3(القدبمةالعربيةالاقن!،رود!تلىابمىدطةاصادر"1?,ا

الكبازبهايتلحقالتىالطيةالدراساتهـرحلةفهـىاثالْديئاإر!لةااماا

وب!انوبلاغةومنطقوصرفلْحومنارلغةعلوميتف!أ!الدراسىو"نهبالا

التصإيممنمتوسطةمرحلةوه!!..،.وفلك4وهندلص،خطابهوبدبح

بالترآنالصرتبطةالص)ومت!ايم!اىتمومالتىالتالثةارحلةاخحىنوتدخلْ

.9،1ص(ال!-،بقالمرجعنفس)عاثورالفناحءبادس!د)1(

.5!!!؟ا)لىابهتالمربح)ث-إبه!زيدأبس)؟(

ل!ابهت(2)!رجعأ-الحضارة4اتربدوأ؟باط:رف،بوادحر!د)3(

.TAAص
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ه!)1وتفسيرههاالنتريفَا!حدبئاواكردم1

المغلؤلم-التفكيرمْديخجةمظلمةفث-اتالحثماف!ةالدوا!ة!اىحرتثم

!ن!اصاجزاالدولةفاقامتالعثول،ثبجنالسلاطينعلىاسإجاألذى

منحت،أنهابلبالغرببالاتصالا،سلامىإمالعاومنعتوالتصإبمالثعب

ب،لازهزواكتفتمدارلحهافىالطلابايدىالىتصلانالمختلفةالعلوم

يئن!ولالدراسىمذ!جهكانالذىالديىْللتعينمالاساسىالمنبعليكون

والحد-تْ.الكرربمن7!لغروالذفس!راتالثصوح!4!ةمثاالةديي"إعلوما

.(x)اثلريف

الاسلامىالمجتمعلتحزلوضعتهالذىالس!،سىاننظامطثوفى

وظيفتثاواصبحتالحاليطبرمةجامدةالمدرلةاتوصاجامد!جتهعا)ى

هذهـظا!وفى.)3(يتغيرانذى"لاالمتفبمالتزاثعلىإحفاظاالوحيدة

.)،(اللافهصورةفعهتت!هـرةجاهـ1!ثرةالطلباصبحالمدرسة

.!22ص(جعأفىِنفنهس)رضابوأدمححد)1(

توجمه-اد!انىءالتاتلكأبد"ختاربفىادهـجع:موسْروبول)؟(

25حسا9(!1،صرية4النهف-العزبزظبدص،لح

.،صالمرجعنقس31(

*5ص!!المرجعففس1ا،(
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ضماصض

أتز!الماتيئل4!تمثغيرمادةالصالمالدإ-فاكأيةادفاسفةاثنجرت

المذا!إمبمانتصا!ْعندهاالمعرفةاصبحتْوبذلك،!ىارتجإما)عاوهومىحض

هوفالتوحوبندروحالانساتنانالبثهـالف!!شةواعبحا!الوبعالمْلا

ثفافيئففاْ!ةاباالفنصنمةوصار،تالضانيةالصورة!ووالجصدالحزبقةإ

العم!ح!يقةفْالمثنائيةوحلبيمةال!ونإكماأ!،!ظفىثنائديئهابو!

ناحيةمنوالروحنا!صةهـنا،ادةبيناوىات.ِناحبةم!توالف!نا!.،حن2

تتعلهتافلاطزناصكامعلكمااستحوذتالتىثةارو!انت)1(اخرى

أءممْونإالفلاسضةوكات3-تأالطبيبة!بةبالفوالا!إتال!فيربىيأية

الحسلخداعنتيخجةالحياةفىت!ير11حصالم*تيرونه!اويعذبروت.بالثبات

افلاط؟توخَات)2(ا!!ةيقة!ووالزبات،وهمنظ-ر!مفىإتضيرااناى

اما3اثيفابهزيمةعندهالتغييرارتبطفقدالانهياريعنىالتغيران،يرى

لى"الفاقصةالاثىياءالابصيبلايرالقضأنافلاطونبرىكمااسبرط"

مثاليا!ظاما4رجتىافلاطتوضعوهذاالكاماءءAالاثإا!المتا!،يصإب

وكانوضعهامنقمْيرانلفثةوإي!فلاثةفئاتالىافرادهوقسمثابتا3

عمالمالىالوصولبفكرهمبسذطيهون،نهما!كاماكابقةهمافلا-فةا

ثايتةحالةالىبارجتعالموصههـل!الىالا!افلاطوت!د!وءان،الْل

.)3(رلتضيرقابوةضكلير

حمابعلىالسما!ىالعالمثآناعلاءاىاالثفمائيةالفظرديئادتفقد

العالمالىيمتماطَ!ءانثهومنفيهفعيئنىالذىاقصاروالما)مهذا

.(،)اتتتدبصوبالاحترامجديرالمنالىإ

.82ص(لمابتمرجع)ا!تربيةذاريخفىالمرجع:حوذثربثا!(1)

المرجع.ففس)2(

.39-؟6ص!(لابهت!رجع)ال!!تعبدهانرثدءتهـر-)3(

.(9صاد!جعنفسى)(إ
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اساسيتينبهبتتينالاغريتيةْ)اترب!ةتييزتانشه3فلكنتنججةوكان

.ا،خرىالطباتاتدونلطبقةتربيةانها:اولا

.)1(ذأتهاالحياةمسنوياتءنوب!يدةذيقينيةثحَل!ة:ثانب،

الىلائزضانت!تلتناتبلاهـاليوحدودالافريقيةبيةاتاِاتحنطتولقد

.)2(الاغريقيةبالقربيةتربيتهمفصبتواالرومانفنقلهاالعالمبلأد

وبرسالةجديدةابمبتعاالصلام4علبالمدسيحاسيدبهاب،ءماورغم

الفقرةبمانطبقاتالاهتماميىتحهفىجهود+تْبذلهماكاطورغممقدسة

والحياةارجتمعفىئنأذالمأهـفعالذربخة!تكبيرقدااعطائ!مع!ىوالعمل

ألاغريقيةْالمتربيةظلتفقد!ذاكاىورغم.الطغاةالحكامثوكةوكسر

5)3(العصرهذافىمافدة

باوربما،الوسطىالعصورفىالتربحمةاحورزمامهبانادتسطمو!حفها

.)،!المجتهعءنالمدرهةفصلا)ىاتجهوأ

الخلفنى!التهذيببنظاماترْذتتدديرةالافىالتياةان!تارغماوعلى

المجتمعمعوالتفاعلْتلىوالصممىالجصللنموفرصةللنمردح!لمفا!"،

انا.التربيةفىالاتجاههذاوتسبببهالمحيطالعالمعنعزلهعلىوعحلت

.)5(عشهرالتاسعالةرناوائلحذتب،مدةاوربافىالمدر!4ظات

ا.الثالثالقرنوحتىكانتالاسلاميةالتر!حةانللنطكدتدعولاوحص:قة

فاْحدت.بربهالمؤمنالصالحالمواطناعدادالىلسعتعلهيةتربيةعثر

لاب!ث(.مرجع)الرومانيةالامبراطوا)علىاحمداللطيفعبث)1(

.08ص

الوسطىالعصصرفئاوربا:عاشورا!فناحعبد)؟(سعيد

.؟8!ى،(سادق!رجع)

.83صالمرجع)3(نفص

.،8صالمرجعنف!)((

..85صالمرجعا)5(ففس
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ءالعلوماحياءقْىساههوابعاماءإموالماال!ربىالمجتعالاسلاميةادرسة

المباسيةالدولةسقوطحتىالامدأدهذاوظلاحياةباوالرقىوتطوبرها

ا،للامىبالمجتمعدفعاالاسلام!العالمعاكأوالاتراكاللاحمتةوسبطرة

.)1(إحياةافإهاتبمدتس!حقههوهاىا

دوتلجماعةأوا،سلامىالمجنيحقىخاصةلطبضةالتعليميكنفلم

من،لطلابامامابوابهاالمدارلهىنتحتهناومنالطبقاتل!!بلاخرى

الاقاليم.!ختلف

المسجؤففىبالدينالحياةوصلالاسلاميةالتربيةكلدفوأصبح

الاقتصاديةوالمثمكلاتالسياسيةالامورفىوالمجادلاتافاقثساتتدور

الىتحتاجوالتىالاسلامىالعاما!رأىتتنفلإتىا!توغيرهاوالحربهة

والحياةالدينبينيفضلونالذكأبية!ئماءبمضكانوان.حاسمحل

جسبمخطْوهذاوحجوزلحاهوصب،مصلاةمنطتموسهلهالدينانبحجة

الداإقةعلىتنظيعمويعيلْاحىانوامدجب"ن!لحد،ةلف،هـمت!،"لدظ،مإدبنفا

والبرتالانسانوبينوبماعتهالصردبينناحيةو"نوربهالانص،نبين

وتظويربيجتهعهالنهـوضفىبلهتخد،هاAكلوىن5فد"و"،بهبحإطالذى

.الارضفىالخلافةشرفبحقيستحقحذىحياته

تفرقهدونابنائهابتعليمملز!ةالدولةانالمسامينعلىاءبعض!وبرى

منجعللانهنظرتهواتساعبثحمولهب"تازالاسلامىثىالتربوا!فكر

حاجاتهم!همواكأولْفسىوعقلبسدحنفيهبطالؤربيةموفوعالانسان

انصاإثبلالمعرفةمنضيقفكرفىنفسهدجصرولمحص!،دردةعلى!وأعتهد

.المجالات!كا!فىيبحث

بيهالن!بانلمعرفتهموالتعليمالتربب"بينالمسليونالمربونوفرق

الحفغزعمليةواناساسالفجاحالفهمطريقةان،اعتبرواالتمايعممناشهل

اههيته-لهاللعبانع!فزابلالتنخصيةءإيمالطفا!تخ!ثوالاسترجاع

الاسلاميم،العالم/الثحربفابراهيموا!+دمرمودا!مدحمىن)1(

.018ص(لى،بهتمرجع)العباسىالعصرفى
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منعهبةبا!الصفا!اتعارم-لْىْ

.إطالاطفاتفتئةفى،فانجةالكل

أبيئة1اههيةايضاوأدرءثاالشعدمعميلات

!تد!هـتحْررب"نارنحَبهومالمصرا!ثهمسالْىأإفتحاانرخهست-المؤويرى

المةصا!.:يخما،واتونصتنبتِفنرذدكقبلاد)بفدإرالذتبفتحبهالتفتريب!ات

أتأبفقدالرتيسيةسيالحةمنبداغريبيناحبحوامنظيمي!ذ

ا!بيزانطيةالدولةحكمابانناذكاإبِأالارثوزكسىالهرحىببار-رتاتألاتس

-عْاالنصفْ:قههـل5ا!عنفالْيةدونة11ا)ثقا!إوتحاودوربجنب:بت!اوب!مف

بسبجاالمتعلى!نارجالا"نتلاذ"9تنتذذمعتتسإلص،د!ىااترناهـنالا!ير

نجتفودأدعىوزركأالعاصممدرلحةفمدوساا!دصكاوكاتالحرالتضحص

ادأسنيروحر!باوربماا،تصالالمث!ممافيونمنعوغد"الببريةوفلحرةا!دند،

ذئكفىممْعوهماقدجنالمسلمب،فبمن،عةالطبانكحاء"إيمإالمطأْدَتب

المسىإإمهتالاطباءتعرقللقد))..ويوريينبدبيةولاخرمكانوفىالعصر

الدينىلل.شعصب"نيكن)موهكذاالموتىبصثتتنريحمنمنمهمفتيجة

."المسلميناردعخَافيةوروةعلىبحصلان

تسمن!كانتوقدمانييناله!!يطرةترتالاملاهـىإمإعااولهحولةد

والفرضىالجهلعمحيثكللبه-ستالتىالتاريخيةافتراتااحلك،مى

لاستمرالعثمانىالفتحمنعصمنااللهانفلو"حسينطهالدكئورويةول3

الحديثةالحياةالىم!الاولصطكنامْهضتفافىولفاركناهاباورباإناانصا

غيراشأنالحضارةولكانالعالموب"ولقغيير-لكنهاالتىالطردمة،نفى

."الانتنأفها

ألالحلامىالمجتمع!!اهَعلىوكاَبهظلمهادخالطىالعثمافد!نعهلْدقد

الدولةهذه!قوطبمدالاراكمنيتخلصانالمجتمعهذايصتحليعوام

الاسلام!ا؟لمدرلهةاصبحتوب"ذاالاوشبىالاحتلاطايدىفىالا-لأكية

الئابتةالحقائقمن-ب!ههـعة!إكماالحفاظأدرسةوظيفةواصبحتجامدة

تعلمكات))قائلاالههـ!صعرصْه-اتالنتزحابهإدحَنْرراوبتيممتغيرداوالفير

0167صتاريخبدونالابتداليةالمدرلىت..رف!انالزتهـحابو)1(
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!رورزمرر"ظوال!اغراءةا

."ا!تمدسسا

ال!خابلحفظمباثرةغيركحصيبةإصدغةا

اوربانقلتارضرقفىالصلإبيةالحرا-بوبانب!والى4!متهابحاريهت،هـت

الثامنالنفرنحتىاورباوطتو!*ارلى!اجا"حا!هاالىالاللابمةا!ءإوم

جديرعصرلْحوالانطلاقعصرجاءحتىالاللاحىاثالتتنضت!ثس

واهدأفاواساليباجدددةأسسالدفوروااقي!بية!اماءاماماقالا!فنهنرت

انعصر-اهدات!حقتاسبت-بههـيةر!شلرياتو"هـلحمساترإتهـبيةوةلمس!فة

حتىوام!هب"حيانهفىيسعدى1اوالصالحاطتالمرلتاقف!هفعينْشارذى

التربيةنظرياتيقبسونالعربوبدأا!ربىاالمالمفىاكوراتعصر

انى1البيئةءنتهاماختلةد5ليئةفىذحاتلمجغ،!اىوا)!حلالاوربإيئالرددنة

فيه،صهـرت
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الصربيةوالمراجعالمصالر

الكريبم7نالقر

المقدمىالحَتاب

برناباانجيل

الجوزيةقيمابن

النديمابنالحلبى

سينابنا

تيحيةابن

القديمرالعهدالجديدالعهد

سعاد"خليلالدكقور-الانجليزية!نترجهة

لصاحبهاالمنارالمطبمةثفقةعلىطبع

علىمحمدومطبعةحكتبة-رضارنيدمحهد

!ا.58ألق!اهرةالادهوأصبيح

الثانيةالطبعة-القاهرة-المعادزاد-

.(تاريخيدونلمالازهرمكتبة

-الئنيطانمصايدمنال!!ظناغاثة-

.(تاريخبدوناعاطفمكتبة

القسطنطينيةطبع-الذرأرىفىالدرارى

.اص8!2

بولاف!طبعة-القاهرة-القانون

ibIM.

المؤيرمطبعةإلقاهرةالى*سلامفىبةالحمى

.اص318

السحادةحطبعةالمقاهرة-الةرآتاحكام:العربىابوبكر

:!13311.

دارَ،11منالجزء-الدين!إوماحياءإ!مدالغزاابوحا

.!791التنمب:

العيوبعلام!تللفربال!لوبمحَاشفة-

.!791نميرمكتبة:

الاسلاسءوالفكرالاللاجةا!حضارةتاريخ:شلبىابوزيد

.-(6!اوهبةمحَتبة:
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ب!ا--

.15-

16-

ل!ا-

ولا-

:حالدىالتوبوحيانا

:الحارصللهاعبدابو

المحاهبى:اسدبن

التنريفا:صيماأحهداي!ِ

(Iرحلو):

:)دكقور(عروهاححد

الكيلانىهيماابر

:لجنمدىاانمههـر

بهبتاحمد

لبالتهورىااحمدحصت

-؟؟؟-

وشْئرمتحقيهث-الالهيةالاشارات-

فؤاد"جامعةمظبمة-القاهرة-ابدوىا

0501!11.،!2،بِالاول

اح!ممدونثنرقحقبق-والموانسةالامتاع-

الطلينهالجنة،القاهرة-الزينواحهدامين

أ.(تاريخبدونأوالتر!بمة

عبدالتادر3ونثو-تحف!ق-اللهلحقوقإرعايةا

.7291الصعادةمطبعة-عحلا

دأهـ-الالهملاميةالحضارةثدراسات

تاريحْ(بدون!اصع!-جمماالنهكر

الرسولوعهداه!يةالجافىوالمدينةمكة-

.(.!تاريخ)بدونالصربىالنهكرثارثانيةطبعة

-العبالصىاعصرافىالاسلامىإمالعا-

،.73!ا.العربىالفكردارثانيةطبعة

الفرنسيةعننقله-الطرقحفترؤ،فىالاسلام

.7591،المثروقدار-امينعث3،ن

منا؟رقمكتاب-التثحيدىحيانابو

-ثاف!تطبعة(العربىالفكر)لْوابغسلسلة

01(تاريخ)بدونالمعارفدار

رقمَالالح!لامصدرفئالاجيالوبناءالذربية

الطبعة-الاهـ!لأحيةوعةالمولىهـن)16(

..ا-?75بيروتالكنأبدار-الاولى

إلاسلامىالمختار-الى*سلاحيةالع!ضيدةفىالنّه

مناز-ألانسانيةا!فط!ةاصلالدين

!يةالاسكئه-نالتفوزارةتصدرهاالاسلام

لى!إدال!رببنمغاا4لامارادهـرقيااحاوالاوقات

؟،7691الاول
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(كتهـرد).نئلبىحيدا-ا!

انى!ولااادأحهدغؤ-03

الصفااخران-21

منزأدم-22

الكشمامْهَدار!-الالهملاميةالث!ت!ةتاريحْ

..(قاريخبدون)بيروت

ظبعةاب-اليهودية-الاديانمضإرنة-

.771!11المصريةالنهضةمكتبةخادمة

-2!ب-المسيحية-الاديانمقارلْة-

77!ا.المصريةالنهضة!كتبةخامسمةطبعة

(طبعةالتربيةفىا)درألحاتالاللاميةاتربنجةا

.7591مصر-المعار!دارفانية

القاهرةمطبعة-الصنمااخوا.ترسافأطْ

.8؟91

الهجرىَإرابعاالقرنفىالاللاميةالحضارة

ظبعة-ريرهابؤالهمادىعبذمحيدترجهة

والنتنزوالترجحةيفالنط3لجنةمطبعة-ثانية

.ص1367

مظبعةالقاهرة-الاسلاحيةالتربيةمب*ادىء:فههىاسماء3؟

.)بدون(والنتنرجهةوالت!اتاطديفلجفة:

-ا!367-ب؟ال!كأيمن6النفرتفسير:الهاعيلبنءبزيربن-2لح

؟.(تاريخبدون)-8،!ا:الدمشقىالقرثى

01(77!المتوفى

الاللاميةالفكريةالحياةعنولمحماتالغزالى:زياناررينبهىا3؟-

فىالفكرقادةسلسلة!نالعاشرالكتاب):

بالفجالة-حصرنهضةمفتبة(والغرب

:5891.

الشعبكتأب-2بومعاب!مساجداللهبيوت:إثنمهباكتاب-26

:0691:.

سلسلةحن7ر!ماحتابا-ا!حصفااتوأت:رلذثاءبدبب-72

دازله!ادلهةطبعة!ال!ربىالفكر)ذوابغ:

-.،0791بمصبرالمعارت:
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شهيرجداد-28

زيدانجورج-2ادا

م!!اابرحص-ت-03

)دكنور(

عبدالعالحسن-31

لخازنا-23

خالدخالدمحهد-33

عطيةعلىخطاب-3(

كمباركىر-53

سليمانفتحية-63

!ارعطلدبنافريد-73

جهعةيد!-38

احهدمرسىسعد-93

)دكعور(

ذاحلصاعبدس!عيد-،.

)دكتور(

حعد5ترجمةا،سلامفىوالشردمحةالءلتربة:

صة-الحدال!!بدار-النناهرةيولهف:

.ا!371:

حسنحسنتعايق-الالحلامقباطالعرب:

.الهلالدارمؤنس:

والثقافئوالديمْىالم!يالىا،سلامتاريخ

.8؟91القاهرة:

الهجرىالرابعالقرنثةالت!ِلمجةالاسلام!:

.7791المربىالفكردار:

مطبعة-التأوبكمعانىفىا!تأوبللباب:

ه1331!مصر:

خامسة-طبحة-والمسيحمحهدالطرديئاكمامعا

..،7!اللملايينالملمدار:

--الاوقالفاطمىالعصرفىمصرفىالتعليم:

.ا7،!الهربىالفك!دارالقاهرة:

)بدون،بيروتطبحة-الاملامفىالتصوف:

01تاريحْ(:

العربىالفكردار-الفزالىعندالتربية:

.ناريخ()بدون:

.52!االنهرصةمطبعة-الاولياءتذكرة:

ألالهلامىالمختار-ثالثةطبعة-والدمارالله:

.6!؟ا!والثوزيحوا!نشر"طباعة:

.ام0TYالكقابعالم-التربوىا!ف!رتحلور:

الاور!يةالحضارةفىواثرهاالاهـلاميةالمديتة:

6391.العربيةا!نهضةدارالاولىاطبعة1:

طبصة2-باالولحىطىالعصورفىاوربا-:
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.63!االعابإبئالنهضةدأر-اولى:

النهضة-العرباعلام-بيبرصالظاص--:

.6391فبرا!رالمصرية:

للتنئون،الاعلىالمجهاص-وفقافةدانرةالازهرهـ!عادبماهر-؟أ

.-ا58!ا،وقافبوزارة-ا،سلاهـب":

دأر-ا،لهلامفىالاجتماعيةالةالعإ-:قطبلس!-2؟

.71!االتنروق:

ثانيةطبحة-والاللاماعالمىاالسلام-

.(791-ص،136الثروقدار:

طبعه18-االابزاء*تاقراناظلالفى

.ا77!-!ا793الث!روقدار:

خا"سهطبحة-القراَنفىإ!،مةامثاهد-:

.76بمصرالمعارفدار:

.ن6اسقرأىتأويلعنالبيانجام!الطبرى-31؟

من27رقمالثَقاب-السلام4مدرذبغداد:إ!راوىاطه-،؟

فبراير-بهمرالمعارفدارأاقراسلسلة:

:91)5.

دار-اولئطبعةالانلحانوقضايان1اتر:ارحيناعبثعائشة-؟5

!اض!!بينتهـأفناا72!يروتبل!!لابينا!لما:()دكنورة

.المعارفدار-القا!رةوحاضر:الشاطىءبنت

ثانية.حلبحة-"بفاابتا!رئيسىالضلجخ-عباسححودا!!قاد-(6

67.المعمارفدارا!رألهىل!ىاف.ن)6،(رقم:

ةبالقاه!ِمألاهـر1دار-ا!قرآتيةالفلسفة-:

.؟7القجاريةالاهرام-مطابحاللى-:

دأز-خصومهواباطبا!الاسلامحقائق-:

.57ا)تاعرةا،سلاب!:

المسيحية(را،هـلملأم-امه)
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:ف!اضللهاعبد-(7

:دمحى:لحلديماعبد-،8

فل:ف"فرازالرعبد-؟لا

:ثوىلرح!ثاعبد-4!ر

:لدورىاألعزيزعبد-هـ"

عبودالغفىعبد-هـ3

()د!.!ر

--226ب

.يخ(1تابدون)الهلاكدار-الممىيححياة

)بدونالهلالدار-الاسلامعنبقاق-ما

.(شاريرخ

.0691بيروت-العباداخباروالبلاداتار

تصدرهاالاسلاممنار-هوترحبالله!ب

دولةفىوالاولتافالاسلاميةالشئونوزارة

الاولالحدد-المتحد!المربيةالامارات

.791آ

مطبوعاتاولىطبعة-ا!سماءواهلىالسماء

.ا66!االثعبدار

العربالنماثرون-الحديثوالحلمالله-

.71!االثمبدار

رقمالئانيةسةالطب-وحالاالرارمن-

تصدرهماااليوم(إكتابإسلسلةَمن121

.1677بالقاهرةالإوماتبارممةمة

الاسلاميةالحضارةفىاليونانىالمنراث

ثاتءطبمةالمستتفرقينلكب،را!،تث!

.6،91المصريةاسنهضةامكتبة

ا!تاويخدراسة-الاولصالعبا!العصر

مننئو)ر،بفدأد-والمالىوالادارىاسب،لىا

.-5(16الداليةالمعلهين

سلملةمنالثالثالكتابوالكونالاسلام

داراولىطبحةا!حصروتحدياتالاسلام

77951العربىالضكر

المعاصروالافاقا،!لامفىافين!يات-

وتحدياتالا!لامسلصلةمنرابع11اكذابا
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،78!أهالعربىالفكردأرأولىطبحةالعصر

الكتاب-المعاصرةواشحياةا،خرادبوم-

وتحدياتالاسلاما)سل!ىلةمىالرإحس

.7891العاصله!الفكردارالعصهـ(

)الكتابْالمح!اصرةوالاسرةالمسلحةا،لرة-

وتحدلاتْ!لأمالا!)لىلملة!تالقامن

العربىهالفكردار(العصر

اولى-طبمة-الاللامةإنزييةانئ-

.1677ا!حريىالف.دار

اولى-طبمة-و"تربيةيا(واسبفيالاب-

ا76!العربىالنحَردار

دأزَ-أولىطبحة!-التربيةَفىالبحث-

.7391الهربهاالفكر

طيصة-النؤبيةماريخمم!ارنةدرأ-سة-

.VAأبربىالمف!-داراولى

لوجإ،ت!هوا،يديهالا-لأميةالفقإء-

العصر(وتحدياتالامسبم)مدللةالمعاصر!

؟.76!اءالمربىالفكردارألاولْالكثمابا

سلسلةمن-المماصروا،فسانالله-

الئانىالكتاب(المصروتحدياتا،سلام)

.1677إلمربىال!نكردإر

الخطيب3عبدالكر-53

عميرةعبدالرحهن-؟فى

الفلسفةبينالالوهيةقضية)وأ،ةسانالله

.17العربىالفكزدار-ثانيةطبعة(البنث

بينالالوهيماتضية)وهوضوعأذ.تاألثه-

الفكزدار-4ثانبطبعة(والدديئالفلسفة

.71العربى

-والابت!ارالتقليدبينألالحسلا"يئالفملفة

بدون)-الحلبى)اب،بىأعيسىطبهء

.(تاريرخ
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من!ابر6)شقمالحىاللهابت-المر-يحانت:!هـيقه-رإوسالابنا-5ء

أمحبعه(وار!:،شديةاللاهوتيةا،؟،حثلىلصطة

.75!افبرايرا،كأتبىالحالبمدار

الاولْاالمجلدالاسلام!صاحةْث،1،لف!أ!عة:محح!ازصادف-56أْ

.ا؟7!العربلحمبا!دةمؤدى:

oV-الدديئبمينصلة!الام!امالمسبدرس!الة؟محددلمسعيد

تاب.)3سلسلةمن123رقمكتابوالحياة:انسنطاوىا

للشثوتالاعلىالمجلصيصدرها(اسلا!ية

،167.مارلى!عثرالفالثةالسنة4ا،صلامب:

DA-الهربىالفكردأر-ا!!امىواعجمازهالقراَن:محم!الححاعيل

.16771:ابرا!لجم

دازخامسةطبعة-ابخصرانيةفىمجاضرات:هـحمدأبوزهرة-95

.،(تاريخ)بدون:

.ا77!الصهـدىالفكر:

العربىالفكردأر2ب-أدلَهلرلهمحمد-

.77!ا:

76.بىالع!الفثَردار-!نيفةابوالا"،م-

76.العربىا!فكردارحنبلابه!الامام-:

77..العربىالفكردارالث-،فصالا!ام-

.77الهربىالفكردارمالك-ألأ.هـأم

مصرطبعةالتموفاعلامفىالاولياءجمكرة:ضمحه!ابوا!ب-06

.!!387:المنوفى

انعلم.دا!-ا،!حلأمفىوالتعليمالنربدبئْ!طرأس!دمحمإ-

.rا759بيروتللحلا؟بن:

رتماكلناب-الإهلامىالفقهفىأ،!تهـاد:-وت!الفصمححد-62
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إدتَ.ور(أدك6"ح!د-.56
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:،1 yألاللا!لمفدرا!،ت)أ!ة!ا!-ا!ن

ا،.لامإ4الثئونالاءاىلسالمبيصدرثى،:

الاخر!رماتى15,ت-ا،وت،تبهـكأاهـة:

.3791فمبرنز51.-3931:

أزف-كنابالالفار؟مانيةااطوتب"الامب

.63!االممِبىا!فكر

للكنابالعاحةيةالمصيئة3ار-نوالثلثه

.ا76!ةصقاا

فئدرامات)واسرف،رةإْربيةاوال!رب

حكتبةاولىطبحة(افىتمارتبثىالزافكرا

.9791الكو:ت؟اطالمف

،ءكية-الغزالىالا!امعندالمعرفةمصثث-

.78!االسو،تامنهلا

الحديثةالنفاهرةححَتبة-!،نىالافالمجتهع،ححدعبدالمنعمفث/-11

،."ربلؤن(:)دكتوَت(

ظبعة-بفدأذمذر!-ءق3القصوف-:محمدجلالاثئير-لإ"

.7591بما

،!ى105الف!سفىوالانسانلموالصالله-:

دا.ثانيةحلبحةأدفل!نميةا&تبة"ت

.75!ابهصرإء،هـتا:

ولوأمهالاسوعمالميةوالاللامخحراتة41ححم!كأتا!،!اعيل-11،6

ا!قامرة-الانصا-دار-اش!اعةف:،مالىاحيطاوىالى

مفبعةالفاطهىالعهسفىالازهرب،حعتارليخ:ءفحاناللههـ!!دءبإ-96

.؟،!إموالنئنروالترب،ءأصفالنأنجفقى

ر!-م11محهدءب-007

-مهعث

الاللا*!"الب(حصا!صا

.5316ال!رب-"

إعةالحلبداراررَبشىا
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لمح!عة-وفلاسفقهاالإسلاميةا!تهـببة-:عطنةحمد-1(7

الحلبى-البابىعيسىهـطبمة.ثانية:الابوانسى

.9691القاهرة:

ت25رقمكناب-الاسلامفىالذرتقي-:

المجلسبص!رها(الاسلامثدرا-،ت)

الابئقافبوزارةالاسلاميةا)،!ئونالاع!نها:

:61951

الالهلا"ى؟الحا!بمفئالتربوىاغكر9توجدجوإىْالجهافافل"حمد-؟7

.؟167للنثرالتوذ!يةالدار:

احياءدار-والالحملام4المادببجمنالانىان-:تحلبمحد-73

.6681لمربيةاالكتب:

دا!)طبعة-الاسلاميةالتربيةمئهج-:

.(،ريخذنبدر)ثولثرا:

أ!د-،نهةطبعة-الرلىوكمنتبسمات-

.)بدون(الثروتا:

المصامين"ف!رىعندرفةالمه:غلاب7-محى!!ا

القاهرة-والترجيئالقألبف:

إلمصريةالدار

666i..

.؟791الكتبعمالم-إتربيةافلفة:محمدمنيرمالهى-؟7

:)دكتور(

النهضةدارالا-!لأمفىارو!يةااحياةا:مرمدرصطفى!!مى-76

.(ختاربنجدوت):)دكتور(

vv-احياءدار(قوتطببمنهج)ملا"يةالا!الفلمفة:اهيماب!سمدرَرهـر

.47!االقاهرة-العربيةا!كتب

الئنعبمطابعدأر-الاللاماتفذهـا!جة:أ!ب،عه!اطف!مص-78

..72َ!ا:

-16إأالاعلى19!بإص-الفزالىعصراد!ص-طفىحبم-!7

.دكتور()
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الظهرهـالممارفدأر-والالملامالماركصية:دمحمرمصطفى-08

:7591.

ثاتتطبمة-القرآنعلمفىبهاحث:اتالتطحناء-81

)165(قمكتابالانسانيةدينمنثهورات:

المجاسيصدرها(الاسلامفىثرالحمات)!ن:

الاوقافهبوزارةالالملاميةللثونا،ظى:

:1677.

تعالىاللهالىالدءوةفىوا!رهم"ا)صوفج:-مددير!ف!،:ده-83

جامعة-الديناصولكليةماجمستيررسالة:

احوراحمدالدكتورانرافتحت-الازهر:

ا،للامية.الدعوةطية3فيْوعلوض

الملاابوترجمةوتاريخهالسلاحىا!تصوففىننهثَلسمِ-8لح

اص.388مصرطبعة-ءخيفى:

تتمديمالشيطانحزبموأجهةفىالفهحزبعثمانوائل-85

-الشمراوىمتولىمرممدالشيخفضيلة:

.7591ممرنهضةمطبعة:،نيةطبعة

جمةْ-الايمانالىمدخل-بقحدىالالحلامخانو!حدالدين-86

-الدخزرثقديم-تانأددينظفر

المختاز.-خامسةطبعةشاهيناصدبررعبد

الاللاحما:

الوسطىالعصور!وأ!تهـبيةا)ثؤ-افةابراهيبموهيب-87

بهصرالمعارفداربية(التفىاسة)د:را"مه،ن)دكؤ

:1662.

اولىطبعة-للأهـلملأمأعامةاإخصأيائصا:الر!!ت3عبهانى-88

.ا77!وهبةمكنب"ر()دكأخرإحصا
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خمرعلمزا

الكتابتقدحم

(والاللامبحهت"المحىئأتلرببةولوجاالايديب)ار*ولالباب

الاو!اليفصل

!خنديم-11

الكون-2لم

ا،نسان-،3

قحالمب-إ،

،لرةا-43

الألهيةالعقبة-6

ا،خى-ادد؟م7

الث،مْمماالفعط

الصفحة.

ا!9-ه

66

:.264

ص:6
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05
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38
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-64
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-74
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،861

1016
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الفصاط0
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(الدَز،مالقراَتثمالعلو):الثنى

اَنالتفىالاخلاقعام-

الةراَنفىال%ف!ىساعام-

اصظرآنفىالناريحْ-

القرآنفىاطباعلم-

اَنالضتالبتهـاةب،عام-

او-رآنفىا)زراعة!أم-

القراَنلْىيخاته2ولحلوالحشراتعلم-

الزرآتفىا!يوات!ام-

اواْراَثفىالاجتطعيةا!لوما-

السياهيةالعلوم-ا

الا!لامصدرفىنالمعامهِ-
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116

أ116
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6؟أ

ITN

أ،13
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)711

!1531
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